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Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper 2016 
– projektets uppdrag

• Sammanställa en nulägesbeskrivning om dels hur olika 
intressenter ser på arbetet med nyckelbiotoper, dels ge en 
faktasammanställning om nuläget för nyckelbiotoper i skogen

• Syftet är att utveckla arbetet med nyckelbiotoper och att få en 
ökad samsyn om arbetet med och nuläget i skogen för 
nyckelbiotoper. 
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Övergripande definition av nyckelbiotop

En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning 
av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag har 
mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller 
kan förväntas finnas rödlistade arter. 
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Förekomst av nyckelbiotoper

• Arealen registrerade nyckelbiotoper uppgår till ca 466 000 ha vilket 
motsvarar ungefär 2 % av produktiv skogsmark. En grov bedömning 
är att ungefär hälften av den totala arealen nyckelbiotop har 
registrerats. 

• De största arealerna registrerade nyckelbiotoper finns i norra 
Sverige. Den högsta arealandelen nyckelbiotop finns i Stockholms 
och Gotlands län

• Skogsstyrelsen nyregistrerar varje år ca 4000 hektar nyckelbiotop
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Sammanfattning av Nulägesbeskrivning 2016

• Nyckelbiotoperna har stor betydelse i naturvårdsarbetet i skogen

• Frivilliga avsättningar och formellt skydd är båda viktiga

• Kritik mot tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet

• Konsekvenser för skogsägare vid registrering av nyckelbiotoper

• Sammantaget en svår och frustrerande situation för alla berörda
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Sammanfattning av Nulägesbeskrivning 2016

• Vikten av positiva drivkrafter för att bevara nyckelbiotoper

• Särskilda frågor att hantera i nordvästra Sverige

• Fortsatt identifiering av nyckelbiotoper kan ge förutsägbarhet och 

förbättra underlag för skoglig planering

• Behov av fortsatt samverkansprocess
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Samverkansprocess om nyckelbiotoper

Johan Wester
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Projektmål för samverkansprocessen

Projektet ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och 
kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag 
om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och 
fauna. 

Genom att göra detta i samverkan med skogssektorn ska projektet 
genomföra åtgärder för att få en ökad samsyn om och acceptans för 
dessa kunskapsunderlag. 

Projektet ska därigenom bidra till avvägningar mellan produktions- och 

miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för 

skogsbruk. 
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Viktiga avgränsningar för processen

• Definition av begreppet nyckelbiotop ändras inte

• Frågor som rör nyckelbiotopernas status och roll inom 

skogscertifieringen kan inte hanteras av samverkansprocessen. 

Däremot bör konsekvenser för arbetet med nyckelbiotoper till följd av 

skogscertifieringen beaktas

• Samverkansprocessen hanterar inte frågor om tillsyn enligt 

skogsvårdslagen och miljöbalken, och inte heller arbetet med 

formellt skydd eftersom detta styrs av strategin för formellt skydd
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Utvecklingsområden 

Samverkansgruppen har kommit överens om utvecklingsområden

Arbetsgrupper tar fram förslag som berörda aktörer får ta ställning till

• Kompetensfrågor

• Kommunikation

• Fortsatt identifiering av nyckelbiotoper

• Nordvästra Sverige

• Bevarande och naturvårdande skötsel
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Ramverk med grundläggande förutsättningar

Kommer att styras av det kommande regeringsuppdraget

• Syfte med inventeringen och användning av resultat

• Roller och ansvar för inventering och åtgärder för bevarande

• Metodfrågor vid inventering

• Kommunikation med markägare

• Uppföljning och kvalitetsfrågor
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Generellt utvecklingsarbete 

• Sträva efter ökad transparens, objektivitet och förutsägbarhet vid 

inventering och bedömning av nyckelbiotoper

• Teknik med GIS, fjärranalys och olika underlag har utvecklats

• Vägledning och stöd vid avgränsning av nyckelbiotoper

• Förtydliga begreppet objekt med naturvärde, dvs områden strax 

under gränsen för nyckelbiotop som också dokumenteras

• Förbättrad dokumentation av motiv för bedömning och avgränsning
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Utvecklad och förbättrad metod i nordväst

Förutom generellt utvecklingsarbetet ska särskilda insatser göras: 

• Utvecklade checklistor för tallskog, granskog och lövrik barrskog

• Provytebaserade skattningar av naturvärdesvariabler enligt checklista 

• Utvecklat stöd vid avgränsning i områden, särskilt viktigt i nordväst vid 

större objekt med diffusa gränser

• Testning och utvärdering av metoden

• Se över hur begreppet ska tillämpas och uttolkas  med hänsyn  till 

förutsättningarna i nordvästra Sverige
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Skrivning i budgetpropositionen för 2018

”Skogsstyrelsens inventeringar av nyckelbiotoper är en av de största 
kartläggningar av natur i landet. Det är dock viktigt att skogsägare 
accepterar arbetssättet samt har förståelse och motivation att bevara 
nyckelbiotoperna. Av bland annat detta skäl är det viktigt att 
inventeringarna håller hög kvalitet för att få ändamålsenliga 
kunskapsunderlag. 

Regeringen föreslår en satsning på en landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper, dels för att applicera utvecklad och förbättrad metodik i 
nordvästra Sverige, dels för att uppdatera den 
nyckelbiotopsinventering som genomförts i övriga delar av landet.

Myndigheterna kan erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter möjlighet till områdesskydd. ”
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Viktiga frågor att hantera

• Utveckla inventeringen

– Utveckling av metoden, både generellt och för nordväst

– Testning och utvärdering av metoden för nordväst

– Löpande uppföljning och kvalitetssäkring av bedömningar

– Utbildning och kalibrering

• Kommunikation med berörda skogsägare vid inventeringen

• Erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter 

möjlighet till områdesskydd med förstärkta resurser

• Naturvårdande skötsel i skötselkrävande miljöer

2017-09-29KSLA 17



ÅÅÅÅ-MM-DDINFOGA SIDFOT   (PROJEKTNAMN, AVSÄNDARE, ÄMNE ...) 18



Nordvästra Sverige –
skogstillstånd och naturvärden

Svante Claesson och Johan Wester
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Avgränsning av nordvästra Sverige 

2017-09-29KSLA 21



Grundläggande arealuppgifter
(miljoner hektar)
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Produktiv 
skogsmark

Skogsmark

Inom nordvästra Sverige 5,5 7,3

Varav ovan gränsen för fjällnära skog 1,2 2,3

Utanför nordvästra Sverige 18,1 20,0

Hela landet 23,6 27,4

Underlag från Riksskogstaxeringen 



Högre andel skog med ”höga naturvärden” utanför 
formella skydd och frivilliga avsättningar i nordväst

Produktiv skogsmark (1000 hektar) utanför formella skydd och 
storskogsbrukets frivilliga avsättningar

23

Ovan gränsen för 
fjällnära skog

Inom NV-
Sverige

Utanför NV-
Sverige

Naturskogskaraktär 32 (5,8%) 51 (1,4%) 20 (0,2%)

Habitatklassad areal 162 (28,7%) 463 (11,2%) 603 (3,7%)

Gammal skog 168 (29,7%) 600 (13,5%) 734 (4,3%)

Underlag från Riksskogstaxeringen 



Relativt stor andel produktiv skogsmark undantagen
från skogsbruk inom nordväst
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…men stor variation inom nordväst i hur mycket 
mark som är undantagen från skogsbruk
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Registrerade nyckelbiotoper återfinns till stor del inom 
formella skydd eller frivilliga avsättningar

Produktiv skogsmark (1000 hektar) och andel av total produktiv skogsmark (%)
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Inom NV-Sverige Utanför NV-Sverige

Inom formella skydd 68 (1,2 %) 81 (0,4 %)

Inom frivilliga avsättningar 94 (1,7 %) 112 (0,6 %)

Utanför ovanstående 27 (0,5 %) 98 (0,5 %)

Summa 189 (3,5 %) 291 (1,6 %)

Underlag från Metria. Frivilliga avsättningar avser storskogsbruket 



Fler rödlistade signalarter i nyckelbiotoper inom 
NV-Sverige än utanför i berörda län (UBM)
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Andelen föryngringsavverkad areal har 
minskat jämfört med 70- och 80-talet
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Arealen gammal skog har ökat in NV-Sverige
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Av den avverkningspotential som framkom i 
SKA-15 återfinns ca 13 % inom NV-Sverige
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Sammanfattning

• 23 % av den produktiva skogsmarken i landet finns i nordväst

• Högre andel produktiv skogsmark med ”höga naturvärden” i nordväst 

även utanför formella skydd och frivilliga avsättningar

• Relativt hög andel produktiv skogsmark undantagen från skogsbruk, 

men med stor variation mellan länen

• Registrerade nyckelbiotoper ligger främst inom naturvårdsavsättningar

• Föryngringsavverkad areal har minskat jämfört med 70- och 80-talet 

• Fler rödlistade arter i nyckelbiotoper inom NV-Sverige än utanför

• 13 % av avverkningspotentialen i landet återfinns i NV-Sverige
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