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Min utgångspunkt

Konkret utgå från skogsgården

Den svenska skogen är taxerad till 

600 miljarder kronor – vad är en 

rimlig avkastning?

Var finns jobb och inkomster för 

skogsägarna och svensk 

landsbygd?



Tre av skogens ekosystemtjänster:



Ekosystemtjänsterna idag, 

tre inspel:

1. Allt sämre betalt för 

ekosystemtjänsten träråvara och 

energi

2. Mycket snabbt växande turism 

3. En bra klimatdebatt, men osäkert 

hur, när och var skogsgården ska få 

ekonomisk nytta av det fossilfria 

drömsamhällets gröna bioekonomi?



Trend 1: Virkespriset sjunker 

1-2 % varje år

”Hög och värdefull 

virkesproduktion  säger 

ingenting om vad det 

kostar att uppnå denna 
skogsproduktion” 

Professor Peter 

Lohmander 25 feb  2016

Får inte skogsägaren betalt,  kommer 

inte skogsindustrin få sitt virke på sikt



Trend 2: Världsmedborgaren 

blir medelklass och reser!

4 % tillväxt av turismen i världen

Ännu mer i Sverige 

Den ”globala resenären” vill till 

Sverige och 9 av 10 vill uppleva 

natur



Trend 3: Många talar klimat

Självklart bra med ett fossilfritt 

samhälle – men hur får 

skogsägaren betalt?

Trist när klimatet används som ett 

slagträ för t.ex ett oförändrat 

intensivt skogsbruk

Hur påverkar ett lågt oljepris 

omställningen?
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Ekosystemtjänsterna på 

gårdsnivå

Att förvalta ett stort värde ställer krav:

Gårdens totalekonomi i centrum. 

Balans mellan uttag idag och framtida 

värden för hela egendomen.

Önskar framtida generationer att vi 

brukar skogen annorlunda idag?

KSLAs LUPP-projekt mycket intressant

(Lönsam Uthållig Primärproduktion)



Alpin skidåkning
Motoriserad 
allemansrätt

Friluftsliv 

Allemansrätt

Vasaloppet, O-ringen,

golf & annan idrott i 
naturen

Naturturism
Förflyttad konsumtion i form av 
aktiviteter, boende, måltider och 
andra turismtjänster där själva 
naturupplevelsen är i centrum

Naturbaserad turism



”Om hyggesfria metoder kan ge samma avkastning som 

trakthyggesbruk, ja då är det inte längre någon 

diskussion” Göran Persson, i Skog & framtid 1/2105



För mycket tal om bestånd 

och för lite om landskap

Boende och turister lever i 

landskap - inte i bestånd

Arter lever i landskap 

Skogsgården består av flera  

bestånd, men är en helhet



Bilden visar en skogsgård som såldes 2015. Genom att 1a gallra innan 

försäljningen, förlorade skogsägaren 100.000 kronor.

Man måste se till skogsgårdens hela ekonomi….

Vilket råd ger virkesköparen? 



En djungel av regler och råd

 96 sidor SVL med anvisningar + översyn

 2 certifieringssystem

 41 nya målbilder

 Utfall av: MMB, NSP, Klimatmål, Hållbar-

hetskriterier, Bioekonomi, Nyckel-biotoper 

& Artskydds-förordning.

 Kanske bättre med några få verkligen 

bindande lagkrav, plus frivilliga råd?

 En orimlig konsekvens av ”den svenska 

modellen” är att skogsägare med höga 

naturvårdsambitioner får minst betalt 



Strandzonens 

ekosystemtjänster 

Förbjudet att bygga, 

men OK med hyggen!



Statens viktigaste roll är att stötta
utbildning, forskning och utveckling!

Vi tappar mark inom den riktigt 
banbrytande forskningen

Skogsindustrin har en för låg 
förädlingsgrad och för lite F&U

Vi behöver en kunskapspolitik för 
skogens alla ekosystemtjänster

 Inte utgå från industrins behov av billigt 
virke

 Inte tro att marknaden styr F&U till 
Sverige



Yvonne Åstrand, reporter på 

Uppdrag Granskning, skriver i 

Journalisten 4 mars 2016



”All svensk skoglig forskning och utbildning, må 

inriktas på en enda metod, kalhyggesbruket” 

Israel af Ström och Carl Obbarius 1840



Sammanfattning

 Turismen växer – planera skogsbruket på 

landskapsnivå 

 Se till skogsgårdens hela ekonomi

 Lägg inte alla ägg i samma korg – vi 

behöver olika sorters skogsbruk

 Använd inte klimatproblemen för att 

släta över andra problem

 Forska mer!



Do not put all your

eggs in one basket !


