
Svårbedömt – vi förbättrar och försämrar samtidigt! 

Mängden naturhänsyn ökar samtidigt som  arealen kontinuitetsskog minskar

Vi förbättrar naturhänsynen på dagens hyggen i jämförelse med hyggen från 1950-
1980 talet, men samma hyggen utgör minskad areal kontinuitetsskog/bondeskog

Hänsynens ålder ökar samtidigt som avverkningsåldern sjunker

Hyggeshänsynen åldras, samtidigt som medelåldern vid avverkning sjunker  och 
många träd blåser ned – det är inte vad vi lämnar som avgör utan vad som står kvar!

Naturvårdande skötsel ökar samtidigt som vi inte når viktiga tröskelvärden

Vi gör mer naturvårdande skötsel – men på för begränsade arealer för att nå många 
arters tröskelvärden. Mörkrets härskare granen ökar enligt SKA 15



Förbättrar och försämrar samtidigt! forts…

Option på invandring samtidigt som vi har en pågående utdöendeprocess

Vi har en option på invandring av vissa arter samtidigt som utarmningen pågår

Positiva miljöparametrar men en evighetsvandring till målen!

Vi kan visa att vi är på rätt väg för olika parametrar i skogen, men vandringen 
mot målen är alldeles för lång - risk för vinklad verklighetsbeskrivning

Frivilliga avsättningar omvandlas till formellt skydd 

Vi ökar arealen formellt skyddad skog samtidigt som arealen frivilligt skydd 
minskar - låg andel nya naturvårdsarealer



Formellt 3,9 % + frivillig 4,3 % + hänsynsytor 6,0 % + Improduktiv skog 16,7 % = 31 % 

Formellt ? + frivilligt ? (hänsynsytor)              (Improduktiv skog) = ca 7-9 % ? 

WWF:s uttolkning av Nagoya: vi har nått cirka halvvägs till målet om 17 %! 

Internationella åtagandet från Nagoya kräver: 

• 17 % skydd av ekologiskt representativa skogar i väl förbundna nätverk 

• Viktiga områden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster prioriteras

• Förverkligas via reservat eller andra effektiva naturskyddsåtgärder

Tar vi de internationella målen från Nagoya på allvar?

Andel produktiv skog per skogsregion      Ingår i hållbart brukande       Redan klara med 17 % på improduktiv skogsmark

Långsiktiga, kvalitativa och öppna           Ingår ej i mål 11 Ej ekologiskt representativa, ej 98 % av röda arter

Skogsbrukets retorik – vi har nått 31% - vissa företrädare hävdar att vi är klara!

Ekonomiska imp - fattiga berg o blöta myrar 

17 % skydd av produktiv skog per skogsregion krävs för att nå Nagoyamålet i Sverige
WWF:s långsiktiga mål är att minst 20 % av produktiv skogsmark skyddas.



När har vi sparat 17 % livsmiljöer?

Nagoya mål 11            Nuläget: Avsättningar 2018 Kvar till Mål 11

Krav på ekologisk 

representativitet och särskilt 

viktiga områden för biologisk 

mångfald o ekosystemtjänster

gör att vi inte kan tillgodoräkna 

oss några överavsättningar –

vare sig från fjällskog eller från 

improduktiv skogsmark. 

WWF ser Nagoya-målen som delmål mot 20 %

17 % av den produktiva skogsmarken per skogsregion 

behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden 

och nå internationella åtaganden från Nagoya.

Målet nått

I fjällen har vi nått målet 

17 % från Nagoya men inte 

det svenska miljömålet 

Storslagen fjällmiljö, som har 

högre ambitioner och andra 

motiv utöver artbevarande. 



Rödlistan om 30 år? 

Det är dags att anta den globala utmaningen - bevara biologisk mångfald                              

för vår egen skull!

Den dominerande delen av rödlistan är beroende av avsättningar av större 

biotoper – troligen närmare 75 % av arterna

Ca 25 % av de rödlistade arterna kanske kan överleva i skogslandskapet med 

dagens naturhänsyn

Invandringen av arter tar tid och är beroende av biotopkvalitet, omfattning, 

närhet till spridningskällor och inte minst tröskelvärden för enskilda arter

WWF är övertygad om att pendeln rör sig mot en minskad mängd rödlistade 

arter om 30 år!

Men OBS rödlistan är ingen naturvårdsprioritering...



Exempelvis

Spillkråkan

Nyckelart i alla skogar!

Skapar bohål till andra fåglar 

och däggdjur

Skapar högstubbar av barr-

och lövträd

Barkar träd så att skalbaggar 

och steklar kan finna nya 

livsutrymmen

Bör finnas i stora numerär

rödlistad eller inte…

Trumning och vårrop är en del 

av den svenska våren!

Kan vi välja ut 

Naturvårdsarter?

Blåbär

Sälg och asp

Gröngöling

Mindre hackspett

Raggbock


