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Virkesproduktion 
och ekonomioch ekonomi



Sk d k i 1903 1993Skogsproduktion 1903–1993 
 1903: Skogsvårdslag (SVL) med krav på anläggning av 

ny skog efter avverkning  
Uthållig virkesproduktion en nationell angelägenhet Uthållig virkesproduktion en nationell angelägenhet

Oro för överavverkning gav detaljerad SVL 1979
 Gallringsplikt röjningsplikt Gallringsplikt, röjningsplikt
 Bidrag till avverkning av lågproduktiv skog, dikning och 

skogsvårdsåtgärder

 1993: Nuvarande lagstiftning



Virkesförrådets utveckling sedan 1920-talet
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Produktivitetsutveckling i skogsbruket
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Källa: Skogforsk och Skogsstyrelsen



Miljöhänsyn och 
naturvårdnaturvård



Miljöhä h å d 1993Miljöhänsyn och naturvård -1993
 1909: Sveriges första 

naturvårdslagstiftning, nationalparker börjar inrättas

 1964 Naturvårdslagen

 1974 SVL:
Vid kö l [ k ] k hä ill å d hVid skötseln [av skog] ska hänsyn tas till naturvårdens och 
andra allmänna intressen



Miljöhä h å d lä ?Miljöhänsyn och naturvård – nuläge?
 Bristande samsyn om var vi är
 Delmål 2 i Levande Skogar om ökade lövandelar, död ved, gammal 

skog är uppfylldaskog, är uppfyllda

 Uppföljning av miljöhänsyn enligt svl visar på brister

 Vissa brister i officiell statistik över skyddade områden

 Bristande samsyn om vart vi ska?



Annan markanvändning 



A k ä d iAnnan markanvändning
§ 1 l Vid köt l k k hä t ä till d ll ä § 1 svl : Vid skötsel av skog ska hänsyn tas även till andra allmänna 
intressen

 Hänsyn till skogens rekreationsvärden i SVL 1975
 Detaljerad hänsyn, rekreationsintressen, närboendes trevnad

 Nedtonat i 1993 års SVLedto at 993 å s S
 Rensning av stigar, framkomlighet på allmänt nyttjade stigar får inte 

försvåras, nära tätorter ska hyggesstorlek begränsas

 Hänsyn till rennäringen 
 1991 infördes särskilda regler i skogsvårdslagen om hänsyn till rennäringen
 1993 regler om samråd, hänsyn och möjlighet att neka avverkningstillstånd1993 regler om samråd, hänsyn och möjlighet att neka avverkningstillstånd
 Certifieringssystemen

 Friluftsproposition 2010 Friluftsproposition 2010



Kulturella värden



Sk k l iljö ä dSkogens kulturmiljövärden
 Skydd för fornminnen 1942
 Kulturmiljövården inkluderad i SVL först 1987

å Jämställd med naturvården
 Krav på återställande om avverkningsrester eller körskador på 

kulturlämningaru tu ä ga

 SVL 1993 
 Återställa värdefulla kulturmiljöer om skada uppståttj



Klimatnyttay



Sk kliSkogen som klimatnytta
 Skogspolitiska utredningen 1992 – inte med
 Kyotoprotokollet 1997: Möjligheten att använda skogen 

tt d l fö tt t k ff kt t läsom ett medel för att motverka effekterna av utsläpp
 Skogen betydelsefullt för Sveriges möjligheter att uppnå 

klimatmålet:klimatmålet:
 Växande skog binder koldioxid
 Förnybara råvaror kan ersätta fossilaFörnybara råvaror kan ersätta fossila

Mervärdesskog (SOU 2006:81) – klimatfrågan lyfts tydligt
 En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08.108)En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08.108) 

tydliggör skogens betydelse för klimatet



U kli d 1993Utveckling sedan 1993-
 1993 års SVL
 Produktion och miljö jämställda

Mindre detaljreglering Mindre detaljreglering
 Bidrag till produktion försvinner i princip helt

Certifieringssystemen växt framCertifieringssystemen växt fram
 Fokus under 90-talet från produktion till miljö
 Minskat fokus på virkesproduktionMinskat fokus på virkesproduktion
 Skogsvårdsambitionerna minskade

 1998 Miljökvalitetsmålenj



U kli d 2006Utveckling sedan 2006-
Sk t d i M ä d k 2006 Skogsutredningen Mervärdesskog 2006
 Skogspolitiken fungerar i stort sett väl
 Skogen kan ge mer av alltSkogen kan ge mer av allt

 En skogspolitik i takt med tiden 2008
 Hög produktion viktigt mål (energiförsörjning)
 Miljömålet ska klaras

Miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”
Regeringen: Alla mål utom för kulturmiljö uppnådda eller möjliga att Regeringen: Alla mål utom för kulturmiljö uppnådda eller möjliga att 
nå genom ytterligare åtgärder

 Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn
 Kunskapsplattformen

Miljömålsberedningen med uppdrag att ta fram förslag till 
strategi för långsiktig hållbar markanvändningstrategi för långsiktig hållbar markanvändning



Verktygslåda för utvärderingVerktygslåda för utvärdering 
- förslag från kommittén 

Förslag 1
Uppgift: Hur har avvägningarna mot produktions och

miljömålen fungerat när klimatmålet introduceradesmiljömålen fungerat när klimatmålet introducerades
i svensk politik? 

Reflektion: Klimatmålet är starkt förankrat i svensk politik. 
Avvägningarna mellan klimat-, produktions-och miljömål 
är dock ofta oklara och måste i många fall göras på  det 
enskilda objektet.

Fö l Ut d i ilk ä i ö i ktikFörslag: Utredning – vilka avvägningar görs i praktiken



Verktygslåda för utvärderingVerktygslåda för utvärdering 
- förslag från kommittén 

 Förtydligande namn på den svenska modellen samt vad y g p
som ingår
 Bedöm det samlade naturvärdet (alla trädbärande miljöer 

bör vara med)
 Är alla kulturmiljöer värda att bevara, bedöm 

samhällsekonomiskt värde av rekreation i skogen
 Klimatmål i skogen kontra produktions- och miljömålen? 

Sk kli t tt å k t h lå iktSkogens klimatnytta på kort och lång sikt



Verktygslåda för utvärderingVerktygslåda för utvärdering 
- förslag från kommittén 

Har den svenska modellen lyckats skapa bra skogar ur y p g
produktionssynpunkt ?
Ökande lövandelar – tillgång eller kostnad ?
 Statliga styrmedels inverkan på uppfyllelsen av de 

skogspolitiska målen i relation till annan styrning
Drivkrafter som påverkar markägares/ förvaltares beslut 

om skogsbrukets inriktning



Paneldiskussion ”Svenska modellen för brukande av 
skog” 

 Lars Vikinge, skogsägare (Melskog) 
 Carl Henrik Palmér journalist Carl Henrik Palmér, journalist 
 Stig Larsson, professor SLU 
 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef, SNF 

 Känner du igen dig i vår definition av den Svenska Modellen för 
Brukande av Skog?Brukande av Skog? 
 Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra med den 

Svenska modellen för brukande av skog? 
 Går det att idag få till en utvärdering av den Svenska Modellen 

för Brukande av Skog? Om ja - Hur ska det i så fall gå till?


