
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Sammanfattning 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 

 

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?  

 
 

Seminarium Fredag den 29 september 2017 på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm 

Moderator Anders Esselin, Man & Nature 

Föredragshållare Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen 

Camilla Sandström, Umeå universitet 

Johan Wester, Skogsstyrelsen 

Lena Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen 

Per Larsson, WWF 

Olov Norgren, Holmen Skog 

Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna 

Claes Svedlindh, Naturvårdsverket 

Författare Cecilia Spansk, Skogsstyrelsen 

Webb Seminariet kan ses i efterhand via denna länk www.ksla.se 

 

Stort engagemang på seminarium om nyckelbiotoper. Närmare 80 personer deltog i KSLA:s 

och Skogsstyrelsens seminarium om samverkansprocess nyckelbiotoper.  
Den 29 september anordnade Kungliga skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Skogsstyrelsen ett 

seminarium om samverkansprocessen om nyckelbiotoper. Syftet med seminariet var att ge företag och 

organisationer som inte deltar i samverkansprocessen tillfälle till närmare insyn i arbetet och möjlighet att 

bidra. Närmare 80 personer fanns på plats. 

 

– Väldigt roligt med så stort intresse och brett deltagande från såväl skogsbruk, ideella organisationer, 

forskning och utbildning som departement, säger Johan Wester, samverkansprocessen om nyckelbiotoper. 

Några nerslag från dagen 
Herman Sundqvist, GD Skogsstyrelsen, inledde dagen. Han betonade vikten av ökad transparens, 

objektivitet, förutsägbarhet och inte minst ökad kommunikation i arbetet med nyckelbiotoper. Han sade att 

samverkansprocessen är en öppen process där alla är välkomna att delta. Regeringen föreslår i sin 

budgetproposition en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen ska utföra uppdraget 

under en tioårsperiod. Regeringen föreslår också ökade medel till skydd av skog, med fokus på 

nyckelbiotoprika brukningsenheter, samt 50 miljoner kronor till naturvårdande skötsel av skyddad skog. 

Professor Camilla Sandström satte in samverkansprocesser i ett politiskt/historiskt perspektiv. Sverige har 

varit bra på att arbeta i representativa former, men vi fuskar ofta med dem. Det måste finnas ett tydligt 

ramverk och en tydlig beställare. Hon pekade också på den svåra frågan om avvägningen mellan privat 

resurs och allmän nytta. 

 

Johan Wester presenterade samverkansprocessen om nyckelbiotoper. Samverkansprocessen består av en 

övergripande samverkansgrupp och fem arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har följande teman:  

 Kompetensfrågor 

 Nordvästra Sverige 

 Fortsatt identifiering av nyckelbiotoper 

 Kommunikationsfrågor 

 Bevarande och naturvårdande skötsel 
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I samverkansprocessen deltar Skogsstyrelsen och företrädare för skogsbruket, länsstyrelser, 

Naturvårdsverket och certifieringsorganisationer. Samverkansprocessens uppgift är att ta fram förslag till 

utvecklade arbetssätt.  Berörda aktörer fattar sedan beslut om de åtgärder som de själva ansvarar för och ska 

genomföra. 

 

Inom ramen för samverkansprocessen ska bland annat en utvecklad metod för inventering av 

nyckelbiotoper i nordvästra Sverige tas fram. Johan Wester underströk att det inte handlar om en ny metod, 

utan om att utveckla den befintliga metoden för tillämpning i barrskogar i större sammanhängande områden 

med äldre skog. Metoden ska testas under 2018. 

 

Johan Wester berättade även om skogstillstånd och naturvärden i nordvästra Sverige.  

Lena Gustafsson, SLU, redogjorde för kunskapsläget om nyckelbiotoper. Hon arbetar med en rapport om 

detta som kommer 2018. 

Skogsbrukets och naturvårdens syn på nyckelbiotoper 
Skogsbruket och naturvården redogjorde för sin respektive syn på nyckelbiotopsfrågan. Några 

kommentarer: 

 

Inventeringen ska fortsätta med samma metod i hela landet, ansåg Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. 

Hon konstaterade att definition, metodik och biotoptyper är desamma som tidigare - ligger "problemet" i att 

kunskapen om arter och annat har förbättrats? 

 

Per Larsson, WWF, tryckte på behovet av fortsatt inventering för att förbättra kunskapsunderlagen. Han 

pekade även på vikten av helheten, vilket kräver transparens kring frivilliga avsättningar. 

 

Olov Norgren, Holmen/Skogsindustrierna menade att nyckelbiotopsdefinitionen är bra men inte 

tillämpningen av den. Holmen anser att nyckelbiotoper ska vara en delmängd i respektive landskap och att 

det ska ske en anpassad bedömning till aktuell geografi. 

 

Nyckelbiotoperna gör att enskilda skogsägarna idag inte kan sälja sitt virke och staten arbetar inte 

ansvarsfullt i frågan. Det menade Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna. Han ansåg också att om det 

inte finns pengar för ersättning eller om skogsägaren inte är positiv, bör nyckelbiotoper inte registreras. 

Olika syn på syftet med nyckelbiotopsinventering 
När det gäller syftet med nyckelbiotopsinventeringen, ansåg Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och 

WWF att man ska skilja på kunskapsinhämtning/inventering och prioritering. Holmen ansåg däremot att 

nyckelbiotopsinventeringen ska utgöra en prioritering och är för en tydlig regionalisering av begreppet. 

Fortsatt samverkansprocess 
Samverkansprocessen om nyckelbiotoper fortsätter och ska nu knytas ihop med förberedelserna inför 

regeringsuppdraget om nyckelbiotopsinventering. Naturskyddsföreningen och WWF har tidigare klivit av 

samverkansprocessen, men konstaterade att läget förändrats i och med regeringens förslag på fortsatt 

inventering. De vill dock avvakta skrivningarna i regeringsuppdraget innan de lämnar besked om en 

eventuell fortsättning.  

Stort engagemang 
Herman Sundqvist sammanfattade dagen som präglats av stort engagemang och bra diskussionsklimat. 

Skogsstyrelsen planerar ett nytt seminarium på temat nyckelbiotoper senare under hösten. 

Titta på seminariet på webben 
Seminariet spelades in och finns att se på KSLA:s webbplats, www.ksla.se. Där finns också de 

presentationer som visades under dagen. 


