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Miljömålet för skogen

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska 
bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i 
skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och 
djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser 
och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper 
ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess 
estetiska och sociala värden ska värnas.”

Skogspolitikens miljömål regeringens proposition 1992/93:226



Når vi målet?

”Det pågår en fortsatt förlust av ekologiskt viktiga habitat. 
Enighet råder om att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte 
är uppfyllt, och att arbete återstår.”

”Det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen 
skogskontinuitet, liksom på flerskiktade skogar, ostörda 
fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång på död ved av olika 
kvaliteter och i olika miljöer”

(Skogsstyrelsen 2015. Fördjupad utvärdering av Levande Skogar)



Historiskt kraftig omvandling av 

skogslandskapet



Nyckelbiotopsbegreppet 

˗ en svensk innovation 

• Mycket tidig utveckling av konceptet som kombinerar skogsliga 
strukturer, skogshistorik & rödlistade arter

• Bra stöd i forskningen att metoden identifierar ”hotspots” 

• Överfört och anpassat till flera andra länder i vår omgivning

• Metoder för identifiering och bevarande av skogar med höga 
naturvärden viktig komponent i utvecklandet av hållbart 
skogsbruk globalt

• Stor fördel för svenskt skogsbruk och naturvård med 
väletablerade metod och kompetens för nyckelbiotoper



Kunskapen om skogens

naturvärden behöver bli bättre!
• Fortfarande bristfälliga och ofullständiga kunskaper om 

naturvärden i skogslandskapet
• Ungefär hälften av nyckelbiotoperna är i dagsläget inte 

kända
• Viktigt med fortsatt inventering och andra aktiviter för 

att identifiera nyckelbiotoper och övriga skogliga 
värdekärnor

• Ökad kunskap förbättrar möjligheter att planera 

långsiktigt och undvika ”överraskningar”



Nulägesbeskrivningen är bra! 

• Identifierar behov, tex: 
- kalibrering
- kvalitetssäkring
- kommunikation
- fortsatt samverkan
- naturvårdande skötsel

• Stöd för behov av fortsatt 
inventering

• ” Slutsats: Det finns 
anledning att utveckla 
kompletterande arbetssätt 
[för nordvästra Sverige]…”



Bevarandearbetet måste 

utvecklas

• Tydligt höjda ambitionsnivåer för formellt skydd

• Ökad kunskap och transparens om skogslandskapets 
naturvärden

• Bättre samverkan mellan frivilligt och formellt skydd

• Systematiskt arbete med naturvårdande skötsel

• Riktade satsningar till nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter




