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Globalt

▪ FAO:s kommission för genetiska resurser

▪ Konventionen om biologisk mångfald, CBD

Europa

▪ Forest Europé, en paneuropeisk process

▪ Ny europeisk strategi på gång för skogsgenetiska resurser

Nationellt

▪ Miljökvalitetsmålet Levande skogar

▪ Jämställda miljö- och produktionsmål

Hållbart bruka och bevara skogsgenetiska resurser
Ett policyområde som ger ett ramverk som vi förhåller oss till



Skog med variation
För produktions- och miljövärden

Skogsskötsel

Trakthyggesbruk

Hyggesfritt

Röjning

Gallring

Trädslag

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Föryngringsmetod

Plantering

Naturlig föryngring

Sådd

Skogsodlingsmaterial

Använda rätt material 

på rätt plats och frö från 

olika frökällor, både 

förädlat, beståndsfrö 

och kloner

Genetisk variation ökar möjligheten för skogen att anpassa sig 

och klara förändringar i miljön, t. ex. klimat och skadegörare

Lägg inte alla ägg 

i samma korg



Om tillväxthöjande åtgärder

▪ Skogsodling med SE-plantor bedöms vara en 

möjlig framtida tillväxthöjande åtgärd. 

▪ Viktigt att skogsägare i första hand sköter skogen 

enligt allmänt brukade skogsskötselmetoder 

(plantering t ex med förädlat material, röjning, 

gallring). Tillväxthöjande åtgärder kan därefter 

utföras inom ramen för gällande lagstiftning.
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Lagstiftning om vegetativt förökat material (VFM)

▪ Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter är max 5 % av areal produktiv skogsmark inom 

brukningsenhet får föryngras med VFM, högst 20 hektar alltid tillåtet. 

▪ Skogsodling med VFM måste komma från en frökälla godkänd av Skogsstyrelsen.

▪ Plantering av VFM > 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor 

före plantering. Anmälan ska innehålla karta över plantering, markägare, frökälla etc.

▪ Ett godkännande av föräldradträd till familj och kloner ska begränsas till ett maximalt 

antal år eller ett maximalt antal producerade rameter (individer). 

EU-kommissionen vill se över utsädesdirektiven, bl. a. för skog. Mer tonvikt på 

biodiversitet inkl. genetisk diversitet för att främja anpassning till klimatförändringar.
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Så här stora arealer med VFM tillåter regelverket 
för skogsägare med olika stora brukningsenheter
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Storlek på 

brukningsenhet 

(hektar, ha)

Antal 

bruknings-

enheter

Total areal 

(milj. ha)

Areal tillåten för 

VFM (milj. ha)

≤ 20 119 254 0,9 0,9

21 - 400 114 314 8,9 2,3 (114 314 x 20)

> 400 3 743 12,6 0,6 (12,6 x 0,05)

Totalt 237 311 22,4 3,85

Uppgifter från Skogsstyrelsen 

2015. Rapport 2015/3.

Inga säkra siffror på befintliga 

arealer VFM i skogsbruket, 

troligen några 1000-tals ha.

Lagförslag att undanta poppel 

& hybridasp från VFM-regler.



Att tänka på vid användning av 
tillväxthöjande åtgärder, t ex. SE-plantor

▪ Beakta effekter på miljö, ekosystemtjänster och andra samhällsmål. 

▪ Få ny kunskap genom adaptiv skogsskötsel och/eller miljöanalyser. 

▪ Ta hänsyn till ståndortens lämplighet och utföra åtgärder där de bedöms ge 

god effekt i förhållande till virkesproduktion eller annat syfte med åtgärden. 

▪ Främst utföra åtgärder på objekt som saknar miljövärden.  

▪ Uppmärksamma vikten av att hållbart bruka skogsgenetiska resurser. 
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Vårt arbete med tillväxthöjande åtgärder (TÅ) 

▪ Ge information och råd till skogsägare om skogsskötsel. Allmänt brukade 

skogsskötselmetoder är då centrala. Även TÅ kan ingå i kommunikationen. 

Då är det viktigt att ge skogsägaren kunskap om möjliga effekter av TÅ, både 

för skogens tillväxt, miljö och andra allmänna intressen. 

▪ Bedriva tillsyn i syfte att säkra att lagstiftningen som berör TÅ efterlevs. 

▪ Bidra till att utveckla kunskapen om TÅ genom att följa upp, analysera och 

utvärdera resultat av genomförda åtgärder i skogen gm adaptiv skogsskötsel. 

▪ Verka för att stimulera forskning kring effekter för produktion och miljö av TÅ, 

bland annat genom att uppmärksamma forskningsbehov. 
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Om SE-plantor

▪ Viktigt att skogsägare prövar SE-plantor inom ramen för adaptiv skogsskötsel 

och på begränsade arealer eftersom erfarenhet av SE-odling saknas i Sverige. 

▪ Behov av empirisk forskning.

▪ Minska risker som följer av låg genetisk diversitet genom att använda flera 

kloner, regelbundet byta ut kloner och inte använda samma blandningar av 

kloner på stora arealer och under lång tid.

▪ Om användningen av SE-plantor ökar markant eller av andra skäl kan 

lagstiftningen för VFM behöva ses över. 
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Ett par rapporter om skogsgenetiska 
resurser

Vegetativt förökat skogsodlingsmaterial. 

Skogsstyrelsen Rapport 2015/3. Skogsstyrelsens 

Böcker & Broschyrer - Rapport 2015:3 Vegetativt 

förökat skogsodlingsmaterial

Sveriges andra rapportering till FAO om status och 

åtgärdsbehov för skogsgenetiska resurser Forest 

genetic resources in Sweden, report to FAO, 2020

https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/publikationer/rapporter/vegativt-forokat-skogsodlingsmaterial.html
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2020/rapport-2020-3-forest-genetic-resources-in-sweden---2nd-report.pdf
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