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1993 års skogspolitik byggde på 
”Frihet under ansvar” 

o 1993 års skogspolitik innebar avreglering jämfört med tidigare. 
o För att målen skulle nås förväntades skogsägarna ta ett större eget 

ansvar för skogens skötsel  
o Inte minst gällde det miljöhänsynen. 
o Skogsägaren fick en ökad frihet men också ett ökat 

ansvar.



Inget nytt … under solen
• I samband med beslut 1903 om att inrätta 

Skogsvårdsstyrelser skrev Riksdagen till Regeringen:
• "Dessa styrelser skola ingalunda till sin egentliga 

karaktär bliva polismyndigheter, tillsatta för att 
efterspana och beivra överträdelser av lagen 
angående enskildes skogar. Utan de skola, var 
inom sitt verksamhetsområde, vara det centrala 
organet för alla de strävanden, som avse att 
höja den enskilda skogsvården. Och härvid är 
det naturligen på frivillighetens väg, som de 
största resultaten kunna ernås."



Bakgrunden till 1993 års 
”Frihet under ansvar”

• Allmänpolitisk trend för avreglering och ökad frihet.
• Bort från selektiva subventioner som finansierades av 

skogsvårdsavgiften.
• Kritik mot 1979 års SVL

o Petimeterlag (plikt, bestämd skogsskötsel, m.m.)
o Plantvång och ÖSI (översiktlig skogsinventering)

• Tron på en kunskapsbaserad skogssektor
• Frihet skulle skapa större engagemang än tvång



Bakgrunden till 1993 års ”Frihet under 
ansvar”

• Debattläget som hårdnade (FURA, SNF m.fl. aktioner)
• RIO 1992

o Sverige initiativtagare till global skogskonvention som blev 
skogsprinciper

o Tankarna kring CSR, Corporate Social Responsibility, fanns redan - att 
företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett 
ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

• AVB 92  och en djup lågkonjunktur
o ”De avverkningsberäkningar som kommittén har låtit utföra visar att 

det är möjligt att uthålligt avverka omkring 95 miljoner 
skogskubikmeter …. sättas i relation till den nuvarande avverkningen 
på 60-70 miljoner skogskubikmeter per år.”

o Prop 1992/93:226:  ”Kommitténs motiveringar präglas till viss del både 
av pessimism, färgad av den nuvarande lågkonjunkturen, och av 
uppfattningen att ett virkesöverskott har skapats.”



Vad fick skogsbruket i frihet?
• Man slapp 

o Den illa omtyckta skogsvårdsavgiften (450 milj. kr/år tidigt1990-tal)
o Röjnings- och gallringsplikten
o Plikten att avveckla icke utvecklingsbar skog (§5:3) – delvis med 

motivet att dessa skogar ofta innehöll höga miljövärden
o Allt för preciserade föryngringskrav 
o Det lagstadgade kravet på Skogsbruksplan

• Ribban sänktes och byråkratin minskade 
o Man fick i större grad välja föryngringsmetod och trädslag
o Reglerna om avverkningsformer förenklades så att man kunde 

bedriva skärmskogsbruk och blädningsskogsbruk utan särskilda 
tillstånd.

o Lägsta ålder vid föryngringsavverkning sänktes ca 25 %
o Kraven på ransonering av gammal skog sänktes

• Och … friheten att själv få bestämma inriktningen på 
sin verksamhet i stort – utan onödig byråkrati.



• ”… det grundläggande sektorsansvaret för de 
skogliga naturresurserna ligger på skogsägarna och 
skogsbrukarna. 

• För den normala skogsmarken ligger ansvaret och 
kostnaderna på näringsutövaren... 

• För de mest skyddsvärda objekten …. krävs ett mer 
eller mindre fullständigt skydd med stöd av 
naturvårdslagen. Ansvaret och kostnaderna ligger i 
detta fall främst på staten. 

• För områden däremellan delas ansvar och kostnader 
mellan den enskilde, staten och kommunen.”

Fördelningen mellan statens och 
skogsbrukarens ansvar



1993 års skogspolitik –
vilken miljöhänsyn 

skulle tas?



Formella avsättningar
Jordbruksministern i Skogspolitiska 
prop.1992/93:226:
• ”Kommitténs förslag innebär bl.a. att resurser 

skapas så att 5 % av den produktiva 
skogsmarken kan vara avsatt som reservat 
efter en 30-års period.”

• ”Vid bedömningen av hur stor del av 
skogsmarken som behöver avsättas som 
reservat bör hänsyn tas till andra åtgärder 
som vidtas för att bevara den biologiska 
mångfalden och uppfylla miljömålet. …...”



De formella avsättningarna

År 1990 2000 2005 2010 2012 
Areal (ha) prod. skog inom NR, NP, NVO som är 
skyddat för skogsbruk enligt Riksskogstaxeringen (1) 336738 770587 831801 949324 959760 

Biotopskydd (BS) prod. skog enl. SKS (2) 0 4277 14252 20535 

Naturvårdsavtal (NVA) prod. skog enl. SKS (3) 0 2507 17520 26838 

BS+NVA 2012 (4) 51341 
Summa formellt skyddad prod. skog (exkl. strikt 
skydd inom Natura 2000) (5) 336738 777371 863573 996697 1011101 

 



1993 års skogspolitik –
vilken miljöhänsyn 

skulle tas?



Areal frivilliga avsättningar (enl. SKS) 

fördelat på uppföljningsår både ovan och 

nedan fjällnära skog (1000 ha). 

1996/1997 1998 2000 2002 2005/2007 2010 
320 416 810 993 1167 1349 

 

Dokumentationskrav
(sbpl eller liknande)

Målet  600 000 ha 
frivilliga avsättningar

(SOU 1997:97 & PROP. 
1997/98:145) 

Målet  730 000 ha 
skyddsvärd skog –

nedan fjällnära
Frivilligt avsatt

(PROP. 2000/01:130) 

Varav 
848 000 

skyddsvärt 
nedan 

fjällnära



Generell hänsyn - hänsynsytor



1993 års skogspolitik –
vilken miljöhänsyn 

skulle tas?





Generell hänsyn - nettoarealen



Effekter av hänsyn
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20 milj. m3 
på 10 år



Balanspunkten mellan 
målen

• Har förändrats över tiden
• Ser olika organisationer olika på
• Sociala värden ….. Kom aldrig riktigt 

med – sårskorpa som kliar…
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Det skogspolitiska ansvaret

Lag v.s. det skogspolitiska ansvaret

LAGEN 
(SVL & övrig 
lagstiftning)





Summerat - Frihet under ansvar i 
svenskt skogsbruk sedan 1993

• Skogsbruket fick 1993 ett stort eget ansvar och en 
större frihet.

• Skogsbruket har tagit ett stort ansvar – men är det 
tillräckligt, rätt och kostnadseffektivt???

• Ytterligare miljöavsättningar innebär mindre 
avverkningspotential!

• Sociala värden har kanske inte inkluderats 
tillräckligt?

• Bara en bred skogspolitisk utvärdering kan göra 
avvägningarna och räta ut frågetecken!



Tack för mig !


