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Vi är inne i … den sjätte massutrotningen av 
arter…
”I Sverige finns drygt 4000 rödlistade arter, de främsta hoten 
mot deras existens är skogsavverkning och igenväxtning. Det 
intensiva skogsbruket ….. gör att många arter får allt svårare 
att klara sig.” SNF 

Svenskt skogsbruk värre än skogsskövlande länders
” Skogens arter påverkas negativt när deras livsmiljöer förändras eller försvinner. I dag 
bedömer Artdatabankens experter att var tionde art i den svenska skogen är rödlistad och 
mer än 900 arter är hotade, framför allt av skogsbrukets metoder.” SNF 

Allt fler rödlistade arter
”Artdatabankens uppdaterade rödlista 
visar att utvecklingen går åt fel håll …. 
Enligt forskarna är det 
trakthyggesbruket som …” Skogsaktuellt 
22 april 2020



Elva procent fler arter på nya rödlistan
”Trenden är fortsatt negativ för Sveriges 
biologiska mångfald. Antalet rödlistade 
arter har ökat med 11 procent på fem 
år.” Sveriges Natur 22 april 2020

Bråttom att vändatrenden – fler rödlistade arter hotas
”Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent 
på fem år. Det visar SLU Artdatabankens …” WWF  22 april 
2020



Arter försvinner i rekordtakt, men ljuspunkter finns…
” … det finns ljuspunkter i form av negativa trender som har vänts under 

senare år, inte minst i Sverige.”  SLU nyhet, Artdatabanken 3 april 2018

Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på ”Levande skogar” 
Altinget, 12 nov 2020

Utvecklingen för miljömålet Levande skogar har försämrats och är nu negativ, enligt regeringen. Det 
framgår av budgetpropositionen. Detta skiljer sig från Skogsstyrelsens bedömning. 

Miljöministerns pressekreterare pekar dock bl.a. på att ”…att ökat antal rödlistade arter och 
ungefär hälften av alla hotade arter har skogen som en viktig livsmiljö. Samlat blir bilden då att 
måluppfyllelsen för levande skogar inte kan anses ha en positiv eller neutral utveckling.” 

”Svensk Skogspolitik hotar viktiga arter …
Världsnaturfonden WWF skriver att det beror på bristande skydd och ett skogsbruk som inte tar 
nödvändig naturhänsyn.
– Vi ser att det går i fel riktning i Sverige, på grund av det skogsbruk som har bedrivits historiskt 
och hur det bedrivs i dag, säger Peter Roberntz,… skogsexpert på WWF… 
– Det finns mycket tyckande i de här frågorna i dag. Med den här rapporten vill vi ge en analys 
utifrån vetenskaplig grund, … , säger Peter Roberntz.

Svenska dagbladet 4 september 2020



Men är det verkligen så
illa i svensk skog? 

Som Skogsskötselchef på
Skogsstyrelsen och
styrelseledamot i 
forskningsprogrammet
SUFOR vaknade mitt 
intresse för detta 2004…

… då Johnny de Jong (då ämnesansvarig
för skog och vatten på Centrum för
Biologisk Mångfald) på SUFORs 
slutexkursion sa ”Jag är orolig…” 

”för om inte våra modeller är fel så
borde det börja dö ut arter i stor
omfattning snart…. Och vi ser inte att
det sker just nu…” (ang. s.k.
utdöendeskuld)

Detta var 16 år sedan. Ingen ny art har 
dukat under i skogslandskapet sedan 
dess och kanske inte under de sista 30 
åren…. 



Rödlistan
har sitt ursrung i 
IUCNs tydliga
klassificering av 

olika hotlategorier.

Rödlistan är en prognos (en modell) för risken att enskilda arter 
dör ut i Sverige. Den listar:

• arter som har en osäker framtid på grund av minskande eller 
mycket små populationer.

• Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas 
tillstånd.

Den innehåller arter som uppfyller kriterierna för:

• Nationellt utdöd (RE), 

• Akut hotad (CR),

• Starkt hotad (EN), 

• Sårbar (VU), 

• Nära hotad (NT), 

• eller Kunskapsbrist (DD)

Totalt 2938 (2610 i januari 2020) rödlistade arter med förekomst i 
skogslandskapet!

• Katastofalt – antalet ökar!

• Katastrofalt??

• Knappast katastrofalt…

• Det är i själva verket mycket missvisande och används ofta fel 
av tredje part.



Lite förenklat och på Svenska:





De olika klasserna skall i princip motsvara olika 
utdöenderisker…

• Nationellt utdöda (RE) arter
87 st (86 st jan 2020) - de 
flesta rapporterade på 1800-
talet.

• Ev. försvann ”Förgyllt
metallfly” i början på 1990-
talet efter en avverkning i 
ett albestånd i Skåne. 

• Samtidigt har vi fått många
nya arter i skogen under 
samma period.

• Stämmer
klassificeringen???

• Borde inte SLU utvärdera
detta???

Kriterium CR (akut 
hotad)

EN (starkt 
hotad)

VU (sårbar) NT (nära 
hotad)

Totalt

Utdöenderisk > 50 % på 10 
år

> 20 % på 
20 år

> 10 % på 
100 år

> 5 % på 
100 år

Utdöenderisk/år 5 % 1 % (0,1 %) (0,05 %)

Antal 
skogslevande 
arter i kategorin

132 (131) 483 (451) 868 (810) 999 (906) 2569 
(2298)

Arter som bör dö ut 
per år

6-7 4-5 (1) (0-1) 11-12
(+1-2)

Faktiskt antal 
utdöenden.. Under 30 år

Maximalt 1 Per 30 år 
borde

300-400 
dött ut…



Kanske är skogen mer
resilient än vi tror? Kanske är
konnektivitet inte lika viktigt
som många hypoteser säger?

• En omfattande norsk studie på skogslevande
kryptogamer visar att det visserligen finns
arter i skandinavien som är beroende av 
vegetativ spridning (korta avstånd/”stepping 
stone”) men …

• I studien säger man också att: ”Det har vært
uttrykt bekymring for at skoglevende
kryptogamer er begrenset av dårlig
spredningsevne slik at de ikke overlever i 
dagens skoglandskap med korte omløpstider
og store avvirkninger”

• Och man sammanfattar studien med att: 
”...de fleste kryptogamer ikke er
spredningsbegrenset i snever betydning, 
hvilket betyr at avstand i seg selv ikke er den 
kritiske faktoren. For regionalt sjeldne arter
og arter med dårlig etableringsevne er
imidler tid tiden en viktig faktor, samt den 
totale mengden tilgjengelig substrat.”

• Ser Artdatabanken detta på samma vis?



Finns det kanske
mer att lära om 
”trivialskogens” 
betydelse…

• Bertil Lundahl (tidigare Skogsstyrelsen) pekar i en debattartikel på
att många rödlistade arter som uppges ha kontinuitet som livskrav
finns i ganska triviala skogsmiljöer. 

• Som svar på detta skriver Anders Dahlberg (Professor, Mykologi, 
SLU) att …” alla arter är helt beroende av att det finns en
kontinuerlig tillgång, en kontinuitet, av deras livsmiljöer i tid och
rum”.

• Det kan man också tolka som just det ett hänsynstagande
skogsbruk bidrar med – livsmiljöer i tid och rum. Kanske bör den 
triviala skogens betydelse för de rödlistade arterna undersökas
mera – kanske är denna skog viktig för att förstå att arter inte
utrotas i den takt som Artdatabanken indirekt via rödlistans
klassningar säger.



Rödlistan 
och SLU  & 
Artdata-
bankens 
”Artfakta”

Mycket detaljerade och kunskapstunga
sammanställningar. Känns tillförlitliga i sig.

Fantastiskt kunskapsunderlag om rätt använd.

Men … Klassificeringen i olika hotkategorier är
uppenbart felaktig då sannolikheterna för
utdöenden är klart överdrivet

Summa – Bra kunskapsunderlag – men ofta
felaktigt använd – åtminstone i media.

Leder förmodligen till inoptimala beslut (för
mycket focus på arter och för lite fokus på habitat, 
brukande och övergripande miljöfrågor.



Och rödlistan som sådan är idag
ett svagt stöd i det skogspolitiska

prioriteringsjobbet

Rödlistans
hotkategorier borde
med bakgrund i det 

ovanstående ses över


