


Har ”svenska modellen” fungerat?

Biologisk mångfald i fokus

”Nu återstår att avgöra om den generella miljöhänsynen 
tillsammans med andra åtgärder gett resultat, dvs: Har 
den biologiska mångfalden säkrats av vidtagna 
åtgärder”
”Effekten av skogliga åtgärder bli betydande på mindre 
vattendrag i skogslandskapet. Denna kunskap är viktig 
att bära med sig vid en utvärdering”



Har ”svenska modellen” fungerat?

Produktionsmålet i skymundan

”Det är tveksamt om den svenska modellen för 
brukande av skog har klarat att hantera 
skogspolitikens produktionsmål under de senaste 20 
åren” 



Har ”svenska modellen” fungerat?

Klimatmål länge förbisett

”En berättigad fråga är emellertid om den svenska 
modellen för brukande av skog har klarat att inkludera 
skogens och skogsbrukets roll i arbetet med att motverka 
den pågående klimatförändringen”



Har ”svenska modellen” fungerat?

Mål för skogens sociala värden länge förbisedda

”Det är mycket möjligt att en framtida analys visar att den 
svenska modellen för brukande av skog knappast lyckats 
hantera ”skogens sociala värden” på ett rationellt sett 
under hela två decennier.”



Modellen bör utvärderas

§ Har modellen:
– klarat att uppfylla produktions- och miljömålen
– klarat av att säkra skogens biologiskamångfald och dess 

genetiska variation
– lyckats att efter hand inkludera sådana ekosystemtjänster 

som inte fick särskilt stor uppmärksamhet vid det 
skogspolitiska beslutet 1993, såsom till exempel klimatmål, 
vatten och sociala värden

– resulterat i kostnadseffektiva lösningar för att uppnå målen 
i skogen



Modellen bör utvärderas
Brist på uppföljningsbara mål och bra 
data

– Biologisk mångfald, som utgör 
tyngdpunkten i miljömålet, går 
knappast att utvärdera i sin 
helhet eftersom det som 
begrepp är så komplext och 
dessutom politiskt laddat

– Vid en utvärdering av biologiska 
mångfalden är det viktigt att 
inkludera analys av trender i 
trädförekomst även i 
jordbrukslandskapet

Hamlad lind i jordbrukslandskap
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Slutavverkning

Gallring

Röjning

Modellen bör utvärderas
Modellen har endast gällt i 20 år
§ Endast en mindre del av 

skogslandskapet har påverkats 
av den nya 
skogsbruksmodellen

§ Effekterna av skogsbruk sedan 
1993 därför måste separeras 
från effekterna av skogsbruk 
dessförinnan

§ Det har skett förskjutningar 
över tid hur vi värderar 
biologisk mångfald, 
skogsproduktion och andra 
ekosystemtjänster

Ackumulerad areal slutavverkning, 
gallring resp. röjning 1993-2010



Modellen bör utvärderas
Modellens ”mjuka delar” behöver också utvärderas
§ Hur har skogsägarens frihet under ansvar fungerat?
§ Hur har sektorsansvaret fungerat?
§ Hur har balansen mellan stat och skogsägare fungerat när 

det gäller ansvar för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster?

§ Har dialog och samverkan mellan olika intressenter varit 
konstruktiv och lett i riktning mot de skogspolitiska målen?

§ Har modellens ”mjuka delar” varit kostnadseffektiva?



Modellen bör utvärderas
Av vem?
§ Initiativ till och koordinering av en utvärdering skulle 

kunna ligga på Skogsstyrelsen under förutsättning att 
Skogsstyrelsen nogsamt beaktar att man utgör en del av 
modellen och därmed en del av det som utvärderas



Vårt budskap

• Samtliga delkomponenter behöver 
utvärderas innan större ändringar i 
skogspolitiken föreslås


