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Om skogsindustrins arbete för 

skogen, människan och den biologiska mångfalden



Skogsnäringen driver tillväxt  
i världens bioekonomi
”Genom att tillvarata skogens möjligheter gör vi så  
att den globala bioekonomin växer. Det är avgörande  
för Sverige, men också för resten av världen. Genom  
att erbjuda produkter som alla människor behöver  
i sin vardag skapar vi en hållbar framtid.”

Om Levande Skogar 2015
Rapporten Levande Skogar belyser skogens tredelade roll som källa till värdefulla råvaror,  
biologisk mångfald och upplevelser. Levande Skogar har publicerats årligen sedan 2011.

Levande Skogar är producerad av Skogsindustrierna och sammanfattar det arbete inom områdena  
biologisk mångfald och upplevelsevärden som bedrivs av det svenska skogsbruket. 

Rapporten belyser också viktiga samhällsfrågor och visar på skogens möjligheter att leverera  
hållbara och återvinningsbara alternativ till dagens fossilbaserade och klimatpåverkande produkter  
och energislag. Några avsnitt ger exempel på forskning om biologisk mångfald och skogsbruk. 

Redovisningen av arbetet med biologisk mångfald utgår från det nationella miljökvalitetsmålet  
Levande Skogar, ett av Sveriges 16 miljömål, uppsatt år 1999. Det innehöll ett antal kvantifierbara  
delmål som skulle vara uppnådda år 2010. Dessa mål nåddes, flera av dem med bred marginal. 

Miljömålssystemet har därefter modifierats, men flera av de tidigare målen finns kvar  
som indikatorer. 

Redovisningen av arbetet med upplevelsevärden utgår från företagens egna bedömningar  
och från uppgifter som publiceras i deras hållbarhetsredovisningar. 

I faktadelen redovisas uppgifter som gäller all skog i Sverige, alltså inte bara skogsindustriföretagen.  
Underlaget kommer från Riksskogstaxeringen och från Skogsstyrelsens inventeringar.  

För mer information om rapporten Levande Skogar kontakta: Linda Eriksson 08-762 72 09

Mer om Skogsindustrierna på sista uppslaget.
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limatet har satt frågan 
om hållbar utveckling på 
sin spets. Detta välkända 
begrepp fördes ut över 

världen via FN:s Brundtlandkommis-
sion 1987 och har sedan dess varit 
ledstjärnan för i princip all utveckling 
i världen. 

Men. Det som hittills gjorts har 
inte räckt. Och allra tydligast framgår 
det av klimatutvecklingen där nästan 
inget antyder att den uppåtgående 
temperaturkurvan håller på att brytas. 

som vi aLLa idag vet, är det använd-
ningen av fossil energi – olja och sten-
kol – som vållar de största skadorna 
på klimatet. 

Vi vet också var lösningarna på 
problemen finns: Minskad använd-
ning av fossil energi, hushållning med 
ändliga resurser, återvinning och en  

större varsamhet med världens 
ekosystem för att stoppa den pågå-
ende utarmningen av den biologiska 
mångfalden. 

Skogen och det som växer med 
hjälp av solljus, luft och vatten är ett 
av alternativen till de fossilbaserade  
energislagen och materialen. 

Forskningen – inte minst den som 
bedrivs här i Sverige – har lärt oss att 
allt som idag tillverkas av fossil råvara 
kan tillverkas av biologisk råvara. Det 
handlar inte bara om energi och alla 
de otaliga ”plastmaterial” som har olja 
som bas. Det handlar också om helt 
nya – superstarka, supertunna eller 
elektriskt ledande material. Listan 
över vedråvarans möjligheter kan 
göras nästan hur lång som helst. 

Det är i det ljuset vi idag måste  
se på skogen och skogsindustrin.  

Och som det står i ingressen, vi i 
Sverige har fantastiska förutsättningar 
att inte bara delta, utan ta ledningen 
i den utveckling mot en i alla avse-
enden hållbar bioekonomi som nu 
inletts. Vi har gott om skog, vi har en 
utbyggd infrastruktur och vi har ett 
högt utvecklat processkunnande.

inte minst har vi utvecklat ett skogs-
bruk som jämställer virkesproduk- 
tion och biologisk mångfald. Under 
senare år har vi också ägnat upp-
levelsefrågorna, skogens så kallade 
sociala värden, allt större uppmärk-
samhet.   

Jag säger inte att vi för den skull 
är klara med vare sig frågorna om 
virkesproduktion, biologisk mångfald 
eller skogens upplevelsevärden, men 
att vi kommit en bra bit på väg, för-
modligen längre än något annat land. 

Det ger en bra grund för 
Skogsindustriernas nyligen an- 
tagna vision; skogsnäringen driver 
tillväxt i världens bioekonomi. Den 
uttrycker exakt vad som är den 
här näringens roll. Vi tar initiativ 
och vi kan lägga kraft bakom 
de vackra orden. För att bara ta 
ett exempel så är vi redan idag 
landets största användare av bio-
energi och har förutsättningar att  
kunna försörja fler i samhället 
med förnybar energi. 

Och det handlar inte bara om 
Sverige. Som ett av Europas mest 
skogrika länder har vi något av  
en nyckelroll i omställningen till 
en hållbar bioekonomi. Våra pro-
dukter avsätts ju till 85 procent  
i andra länder.

Jag är också imponerad över den 
innovationslusta som blir tydligare 
för varje dag som går. Vi har trä-
företag som utvecklat fantastiska 
system för att bygga klimatsmarta 
flervåningshus av trä. Intresset  
för trä är också stort från många 

kommuner som antagit  
strategier för ökat träbyg-
gande. Men som också 
möter motstånd från delar 
av byggsektorn som bevakar 
sina traditionella betong- och 
stålmetoder. Med de goda 
exemplens makt är jag dock 
övertygad om att vi snart 
kommer att få se betydligt 
mer av träbyggande i både 
Sverige och övriga Europa. 

Jag har också stora 
förhoppningar till det stora 
forsknings- och samarbets-
initiativet BioInnovation som 
samlar ett 60-tal företag 
och organisationer från vitt 
skilda branscher. Syftet är att 
tillsammans driva utveck-
lingen, hitta möjligheterna 
och göra de nya produkterna 
kommersiella.

Levande skogar är den här 
rapportens namn. Levande 
skogar är också skogsnär-
ingens absoluta och övergri-

pande mål. Bara i exakt  
betydelse, levande skogar  
med bevarad biologisk 
mångfald, kan infria för-
väntningarna på ett samhälle 
byggt på bioekonomi. Bara 
levande skogar kan ge oss 
människor upplevelser och 
välbefinnande. 

Jag har stora förväntningar 
på det nationella skogs-
programmet som har fått 
en lyckad start. Jag hoppas 
att det ska kunna bidra till 
en diskussion om helheten 
skog och de möjligheter den 
erbjuder – och komma bort 
från den hittillsvarande  
fokuseringen på problem. 
Skogen förtjänar det.  
Vi människor förtjänar det. 
Skogen har inte ensam  
lösningen på klimatproble-
met, men spelar utan tvekan 
en av huvudrollerna i den 
nya bioekonomi som nu 
växer fram. 

Sverige har bättre förutsättningar än kanske något annat land att ställa om till  
en ur alla avseenden uthållig bioekonomi. här finns skog, kunskaper, infrastruktur  
och en tydlig ambition att bruka skogarna med hänsyn till alla deras värden. 

Som ett av  
Europas mest
skogrika länder 
har vi något  
av en nyckelroll 
i omställningen 
till en hållbar 
bioekonomi

K

Levande  
skogar  
är_grunden__
för_en_uthållig__
bioekonomi

Carina Håkansson, Skogsindustriernas vD
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en svenska skogen be- 
skrivs ofta som en fram-
gångssaga. Virkesförrådet 
nästan fördubblades  

under 1900-talet och uttagen av rå-
vara kunde ökas i motsvarande grad.  
Synen på skogens betydelse för 
landets ekonomi manifesterades i 
den skogsvårdslag som kom 1948 
och som ensidigt inriktades på hög 
virkesproduktion. Den gav kraft till 
restaureringen av skogar som sargats 
av tidigare exploaterande metoder 
och uppmuntrade till en syn på 
skogslandskapet som en resurs vars 
potentialer skulle utnyttjas maximalt. 

resuLtatet bLev ett snabbt växande 
virkeskapital som i den bemärkelsen 
uppfyllde alla krav på att kallas fram-
gångssaga. Men – det skedde på be-
kostnad av det vi idag kallar biologisk 
mångfald, ett begrepp som för ett halvt 
sekel sedan ännu inte var myntat. 

De hyggen som togs upp under 
perioden 1950–1990 var så gott som 
helt kala. De skogar som planterades 
i deras ställe saknade viktiga substrat 
som äldre lövträd, riktigt gamla träd 
och död ved. Samtidigt omdanades 
jordbruket och stora arealer jordbruks-
mark planterades med gran, vilket 

födde  benämningen ”virkesåkrar”, ett 
ofta använt begrepp i den allt hätskare 
debatten.   

Vändningen kom med den nya 
skogsvårdslag som infördes 1994 och 
som gjorde bevarad biologisk mång-
fald och virkesproduktion till jämställ-
da mål för det svenska skogsbruket. 
Några år därefter infördes det frivilliga 
och marknadsdrivna certifieringssys-
temet FSC av skogsbolagen, och snart 
också PEFC, ett system mer anpassat 
till privata skogsägare.

idag har det svenska skogsbruket 
arbetat med naturvård och naturhän-
syn på ett strukturerat sätt i drygt 20 
år. De avverkningar som gjorts under 
dessa år skiljer sig markant från de 
som gjordes under den tidigare,  
dubbelt så långa perioden. Natur-
hänsyn av denna modell gör att  
skogarna för varje år som går blir  
allt mer varierade. De ”tryfferas”  
med naturskogselement av olika slag: 
Småbiotoper som lämnats för fri  
utveckling, enstaka gamla träd, grup-
per av gamla träd, döda och döende 
träd, kantzoner mot vattendrag, 
sjöar och myrar. Därtill kommer alla 
frivilliga avsättningar som görs inom 
ramen för certifieringssystemen.   

Riksskogstaxeringens inventeringar 
visar att död ved och gammal skog 
ökar stadigt i de svenska skogarna. 

de skogar som anLades under perioden 
1950–1990 är en parentes. De äldsta 
har redan nått avverkningsbar ålder. 
Under de närmaste åren kommer allt 
fler av dem att avverkas. De skogar 
som ersätter dem får högre biologiska 
kvaliteter än de tidigare.  

Det är i skenet av det som skett 
under de 20 år som gått sedan de  
naturanpassade metoderna infördes, 
som skogsbruket måste bedömas. 
Inte för det som gjordes dessförinnan. 
Tyvärr släpar dock debatten efter och 
hämtar merparten av sin kraft i vad 
som gjordes i en redan passerad epok.

Forskningen om skogsmiljön är  
idag intensiv. Ännu väntar flera 
frågor på sina definitiva svar, främst 
beroende på att processerna i skogen 
är långsamma och sträcker sig över 
många tiotals år, ofta sekel. Men 
skogsnäringens ambitioner är glas-
klara: Levande skogar – att leva av 
och vistas i. 

skogsstyrelsens officiella statistik 
angav tidigare att skogsbruket i genomsnitt 
bara lämnar cirka 3 procent av arealen i 
samband med avverkningar, så kallad gene-
rell naturvårdshänsyn. Det har nu visat sig 
att det handlar om betydligt större arealer, 
vilket skogsföretagen länge hävdat.

Skillnaden mellan tidigare statistik  
och verkligheten beror på att Skogssty-
relsen, i sina inventeringar av hygges-

hänsynen, inte har räknat in alla sparade 
skogsarealer. 

Myndigheten har nu jämfört sina 
inventeringsresultat med uppgifter om var 
de frivilliga avsättningarna hos de största 
markägarna och skogsägarföreningarna 
finns. Det visade sig att många sparade  
områden, inte var dokumenterade som frivil-
liga avsättningar och således istället skulle 
ingå i statistiken över generell hänsyn.  

Myndigheten har inte ett helt komp-
lett underlag för all skogsmark i Sverige 
men den genomsnittliga siffran för hur 
mycket som lämnas i samband med av-
verkning skrivs nu upp till 8 (3) procent.  
För de certifierade skogsföretagen är siffran 
10 (6) procent och för det certifierade 
privatskogsbruket är motsvarande siffra 
något lägre.

Skogsstyrelsen konstaterade hösten 2014 att det svenska skogsbruket tar större naturhänsyn än vad statistiken 
tidigare visat. Siffrorna över hur mycket skog som lämnas i samband med avverkning är nu betydligt högre. 

D

Biologisk mångfald har vid sidan av hög virkesproduktion varit  
ett viktigt mål för det svenska det svenska skogsbruket i drygt 20 år.  
Resultaten syns tydligt i form av stadigt ökande andelar död ved, äldre  
skog och gamla träd som är viktiga för många arter. Däremot syns det  
inte i debatten om skog och skogsbruk. 

Tydliga avtryck i skogen  
–_inte_i_debatten

Mer naturhänsyn än statistiken hittills visat 

Miljöanpassat skogsbruk i drygt 20 år: 



aturvårdsarbetet bedrivs  
i flera skalor med hjälp  
av olika verktyg. Överst 
på skalan finns stora  

nationalparker och reservat som 
finansieras av staten. Därefter kom-
mer avsättningar under namn av 
naturvårdsavtal, biotopskyddsområden 
och frivilliga avsättningar där ansva-
ret delas mellan stat och skogsägare. 
Nederst på skalan finns den generella 
naturhänsynen som skogsvårdslagen 
och certifieringssystemen kräver att 
skogsägaren lämnar i samband med 
avverkning. Därtill kommer de mycket 
stora arealerna av lågproduktiva sko-
gar, de så kallade impedimenten, som 
i hög grad bidrar till den ”gröna infra-
strukturen” i skogslandskapet. 

det Finns FLera FördeLar med att på det 
här sättet skydda skog i olika skalor. 
Dels stämmer det med den naturliga 
störningsdynamiken i de förhållandevis 
unga svenska skogslandskapen, dels 
har var och en av de bortåt 30 000 
arterna i de svenska skogarna sina egna 
krav på livsmiljön. En del är toleranta 
och klarar sig under varierade förhål-
landen. Andra är starkt specialiserade 
och därmed känsliga för störningar. 
Det finns också arter som kräver stör-
ning, exempelvis brandberoende arter. 
Detta innebär att också kraven på hur 
stora områden som måste skyddas 
varierar. 

Generell hänsyn innebär att hän-
synskrävande biotoper, kantzoner, 
grupper av träd, enstaka grova träd 

och död ved lämnas i samband med 
avverkning. Hänsynen utförs enligt  
lag och certifieringsregler i samband 
med allt trakthyggesbruk i Sverige. 

Resultaten av de analyser som 
Skogsvårdsstyrelsen presenterade 
hösten 2014 visar att andelen generell 
hänsyn är betydligt högre än vad som 
tidigare antagits. I genomsnitt för  
landet lämnar svenska skogsbrukare  
8 procent av arealen som generell  
hänsyn. I ett skogslandskap och över  
tiden innebär det ett betydande till-
skott till de redan stora arealer skog 
som undantas formellt eller inom 
ramen för certifieringssystemen.  

i Framtidens brukade skogar kommer 
det därför att finnas gott om ”öar” 

med naturskogselement som 
underlättar för djur- och växtarter 
att följa med från en skogsgenera-
tion till nästa. För många arter 
innebär naturskogsöarna viktiga 
komplement till de frivilliga avsätt-
ningarna och de stora reservaten 
som ligger längre ifrån varandra. 
Tillsammans med de skogliga 
impedimenten skapar de en grön 
infrastruktur.

Antalet arter ökar inte linjärt 
med den skyddade arealens storlek. 
Små biotoper innehåller relativt sett 
fler arter. Genom att spara ett stort 
antal små områden ”fångar dessa 
upp” den stora variationen av väx-
ter och djur som finns i olika delar 
av ett skogslandskap.

N

Skoglig naturhänsyn  
– så fungerar den

Den naturvård som tillämpas i de svenska skogarna innebär skydd i olika  
skalor, allt från enskilda träd till nyckelbiotoper och stora reservat. Uppföljningen 
på de följande sidorna och i faktadelen visar att utvecklingen går åt rätt håll. 

Den generella hänsynen har störst geografisk spridning i landskapet och finns på varje 
hygge. Naturvårdsforskarna har visat att även om varje hänsynsyta är liten innehåller de 
totalt sett flest arter av de olika skyddsformerna. 
Frivilliga avsättningar utgörs av nyckelbiotoper eller andra skogar med höga natur-
värden och är väl utspridda i landskapet. 
De stora reservaten avsätts av staten och är viktiga eftersom de ger skydd för arter 
som kräver stora områden för sin fortlevnad. eftersom de ofta ligger långt ifrån varandra 
är sannolikheten liten att de ger skydd för alla arter i skogslandskapet. 
Det är kombinationen av naturhänsyn i olika skalor som ger anledning till optimism om 
att alla arter i den svenska skogen ska kunna fortleva. Det är en typ av naturhänsyn som 
tillämpas också i de flesta andra skogrika länder i världen.
Genom att kombinera generell hänsyn överallt i landskapet med frivilliga avsättningar 
och reservat minskar behovet av formellt skydd. om det bara fanns produktionsskogar  
av 70-talsmodell skulle behovet av reservatsarealer för att klara den biologiska mång-
falden vara väsentligt större.

Stora kartan visar en del av ScA:s marker i Medelpad. Men den 
är representativ för så gott som all mark i de svenska skogsland-
skapen idag. Att det ser ut på det här sättet är resultatet av,  
dels skogspolitiken av år 1993, dels de båda certifieringssyste-
men FSc och PeFc som började tillämpas 1998 respektive 2001.  

insprängt i de  
brukade skogarna 
finns en mosaik av 
reservat (rött) och 
frivilligt skyddade 
områden (grönt).  
De här områdena 
innehåller skog med 
höga naturvärden. 
Därutöver finns också 
lågproduktiva sko-
gar på impediment 
(grått), det vill säga 
på magra hällmarker 
och myrar där det  
enligt lag inte är till-
låtet att avverka. 
också de områden 
som avverkats under 
de senaste 20 åren  
är markerade (blått).

Lilla kartan är ett 
utsnitt av den stora 
och visar den generella 
hänsynen på ett av de (blå) områdena som avverkats sedan mitten 
av 1990-talet samt generell hänsyn i form av småbiotoper, kantzo-
ner och naturvärdesträd. Längst ner till vänster en del av ett reservat 
(rött). här finns en motsvarande mosaik av frivilligt skyddade områden, 
småbiotoper, kantzoner, naturvärdesträd, högstubbar och döda träd. 

De olika typerna av natur- 
hänsyn kompletterar varandra 

Generell hänsyn, frivilliga 
avsättningar och reservat 
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ialogens mål var att nå en ökad samsyn om 
sektorsansvaret, att beskriva målbilder för 
bra miljöhänsyn, lagkrav för miljöhänsyn och 
uppföljningssystem som kan utgöra grunden 

för en fortsatt utvecklings- och lärprocess. 

myndigheten och skogssektorn har tidigare ibland haft 
skilda uppfattningar om vad som kännetecknar god 
miljöhänsyn. I de målbilder som fastställdes av Skogs-
styrelsen hösten 2013 beskrivs hur skogsbruket vid olika 
skogsbruksåtgärder bör ta hänsyn till hänsynskrävande 
biotoper, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv 
och rekreation.

D

Som ett resultat av den dialogprocess som 
genomförts mellan myndigheter, skogs- 
bruket och ideella organisationer finns det  
nu gemensamma uppfattningar om vad  
som är ”god miljöhänsyn” i skogen. 

Gemensamma_
målbilder__
för god  
miljöhänsyn

Det är mycket positivt att det nu till stor del  
finns en samsyn kring vad som är bra miljöhänsyn. 
Dialogprocessen var arbetskrävande men skapade 
också stort engagemang i skogsbruket. Den lade 
en god grund för det fortsatta arbetet med hänsyn 
för värdefulla skogsbiotoper, vattendrag och  
kulturmiljöer. Arbetet fokuseras nu på att imple-
mentera målbilderna i skogsbruket. En viktig  
uppgift är nu att ta fram ett nytt uppföljnings-
system eftersom bristen på samsyn i det tidigare 
systemet (polytax) var en stor del av problemet.

SkoGSinDuStrierna anSer:



Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter  
i skogslandskapet kan fortleva. På de följande uppslagen  
följer vi upp vårt arbete för biologisk mångfald utifrån både  
politiska mål och skogsindustrins egna mål. 

staten och skogsägarna har ett gemensamt 
ansvar för miljön. Det är detta som kallas det 
skogliga sektorsansvaret. Det bygger både på 
lagstadgade åtgärder och frivilliga åtagan-
den. I praktiken innebär det att skogsägarna 
tar ett större ansvar för skogsmiljön än vad 
lagen kräver. Under rubriken Politiska mål 
följer vi på upp det nationella miljömålet 
Levande skogar. Se också faktadelen i slutet 
av redovisningen.

de svenska skogsFöretagen och många  
privata skogsägare är anslutna till något  
eller båda av certifieringssystemen FSC 
och PEFC. Dessa ställer högre krav än vad 
som uttrycks i skogsvårdslagen. Företagens 
arbete för bevarad biologisk mångfald  
inom ramen för sektorsansvaret beskrivs  
på sidorna 14–19.

Levande skogar – ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål – är 
utgångspunkten för det som vi i den här redovisningen kallar 
politiska mål. Det är ett övergripande mål som tidigare innehöll 
ett antal kvantifierbara delmål. Dessa utgick från läget 1998 
och avsåg förbättringar som skulle vara infriade 2010.  
Delmålen uppnåddes, flera av dem med bred marginal.

de tidigare deLmåLen har i miljömålssystemet nu bytts ut  
mot etappmål, vilka inte direkt kopplar till Levande skogar.
Flera etappmål finns dock kvar som indikatorer. 

i den här rapporten relaterar vi skogsindustrins miljöarbete  
till de tidigare miljömålen och de indikatorer i miljömålet  
Levande skogar som är relevanta för skogsbruket. 

preciseringar av Levande skogar
 Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska  

 egenskaper och processer är bibehållna.
 Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga natur- 

 geografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig  
 inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en  
 grön infrastruktur.

 Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till  
 skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och  
 tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

 Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har  
 återställts i värdefulla skogar.

 Främmande arter och genotyper hotar inte skogens  
 biologiska mångfald.

 Genetiskt modifierade organismer som kan hota den  
 biologiska mångfalden är inte introducerade.

 Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förut- 
 sättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

 Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

mer inFo: miljomal.nu 
Välj Levande skogar och därefter Indikatorer

Miljömålssystemet bör ses över för att bli mer 
motivationsskapande. Genomförda åtgärder 
måste också synliggöras. Preciseringarna i  
Levande skogar är för allmänt formulerade  
vilket ger för stort utrymme för tolkningar 
samt bristande transparens i uppföljningen.

Biologisk_mångfald
Mål: Politiska mål –_biologisk_mångfald

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk  
produktion ska skyddas samtidigt som den  
biologiska mångfalden bevaras samt kultur- 
miljövärden och sociala värden värnas.”

rikSDaGenS DeFinition aV  
MiLJÖkVaLitetSMÅLet LeVanDe SkoGar

SkoGSinDuStrin anSer:

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.
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På det här uppslaget relaterar vi skogsindustrins  
miljöarbete till etappmål, tidigare delmål och de  
indikatorer i miljömålet Levande skogar som är  
relevanta för skogsbruket. 

Politiska mål_-_biologisk_mångfald

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Hård död ved
Tillgången på hård död ved har stor betydelse för mångfalden av mossor,  
lavar, vedsvampar och insekter i skogen. De vedlevande insekterna har  
i sin tur stor betydelse för fågellivet.  

Sedan Riksskogstaxeringen började inventera all död ved i mitten av  
1990-talet har mängden död ved ökat i alla landsdelar förutom i norra  
Norrland. De senaste årens utveckling framgår på sidan 39.

Skydd av skogsmark
Det nya etappmålet som satts upp för år 2020 innebär att ytterligare  
150 000 hektar skogsmark ska ges formellt skydd och att ytterligare  
200 000 hektar ska skyddas frivilligt. 

Arealen frivilligt skyddad skog överstiger med mycket bred marginal det  
tidigare delmålet. Det nya etappmålet om att frivilligt avsätta ytterligare  
200 000 hektar blir svårt att nå och kräver certifiering av ytterligare ett 
mycket stort antal små privata skogsägare, eftersom storskogsbruket  
redan gjort sina avsättningar.

Gammal skog
Under 1900-talet minskade arealerna gammal skog starkt. För att  
bevara den biologiska mångfalden behöver arealen gammal skog öka.  
Som gammal skog räknas skog äldre än 140 år i norra Sverige och  
120 år i övriga landet. 

Arealen gammal skog utvecklas mycket positivt.  
Se också sid 39.

areal äldre lövrik skog
Med äldre lövrik skog avses skog vars medelålder är minst 80 år i norra  
Sverige och 60 år i södra Sverige och där andelen lövträd är minst  
25 procent. När lövträdsinslagen i skogen ökar förbättras förutsättningarna 
för ett stort antal arter som är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad.

Arealen äldre lövrik skog har ökat, men under senare år har utvecklingen 
planat ut. I norra Sverige har arealen minskat något sedan 2007.  
Se också sid 39.

Häckande fåglar
Fågelpopulationerna ger besked om skogens biologiska mångfald i ett  
vidare perspektiv. indikatorn i Levande skogar innehåller fyra grupper av  
skogslevande fåglar, totalt 16 arter. De följs genom Svensk Fågeltaxerings  
årliga inventeringar. 

Sedan 2002 har inga statistiskt säkerställda förändringar noterats  
för någon av de fyra grupperna. 
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lla svenska skogsföretag och ett stort antal privata 
skogsägare är certifierade enligt antingen FSC eller 
PEFC. Några är certifierade enligt båda. Totalt är  
cirka 60 procent av de svenska skogarna certifierade. 

På global nivå är motsvarande siffra tio procent. 

miLJökraven enLigt certiFieringssystemen ligger högre än den 
svenska skogslagstiftningens. Certifieringen är frivillig och innebär 
att det certifierade företaget följer certifieringssystemets riktlinjer 
om hur skogen ska skötas. 

skogspoLitiken och certiFieringarna har lett till påtagliga föränd-
ringar i sättet att bruka skogen. Riksskogstaxeringens återkomman-
de inventeringar redovisar fakta om utvecklingen för substrat och 
företeelser som är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen.

kriterierna För att göra de frivilliga avsättningarna regleras av  
certifieringssystemen. Syftet är att de områden som avsätts ska  
ha de högsta ekologiska kvaliteterna. Företag kan göra urvalet  
ur landskapsperspektiv. För privata skogsägare handlar det om  
den egna fastigheten. Det innebär ibland att skog med måttliga 
ekologiska kvaliteter skyddas men med tiden så kommer de att  
bli värdefulla. 

För att nå måLen i Levande skogar pågår ett omfattande arbete för  
att skydda biologiskt värdefulla skogar. Enligt riksdagsbeslut ska 
delar av Sveaskogs produktiva skogsmarker användas för att byta  
in privatägda skogar med höga naturvärden. Under senare år har 
flera omfattande markbyten genomförts, bland annat med SCA, 
Bergvik Skog och Holmen. Totalt har på detta sätt mellan 50 000 
och 60 000 hektar biologiskt värdefulla skogar omvandlats till  
cirka 450 nya naturreservat. 

A

Miljöansvar är en grundkomponent  
i företagens relationer med sin omvärld  
och en förutsättning för att nå framgång  
i affärsverksamheten. Skogsindustrins  
egna naturvårdsriktlinjer ställer högre  
krav än vad lagen gör. 

Företagens__
arbete_för__
biologisk 
mångfald

de indikatorer som redovisas på följande sidor har valts därför att de representerar  
substrat och strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen. 

det är inte mer än drygt 20 år sedan som arbetet med att bevara biologisk mångfald  
på allvar inleddes i det svenska skogsbruket. Det kan tyckas vara en ansenlig tid, men 
livsprocesserna i skogen är långsamma. Till stor del är de åtgärder som utförs kopplade till 
gamla träd, döda träd och multnande ved. Sådana substrat var en gång mycket vanliga i 
skogarna, men har minskat kraftigt sedan mitten av 1800-talet. Av naturliga skäl kommer 
de här naturvårdsåtgärderna därför att ge effekt först på mycket lång sikt – ett halvt sekel 
eller ibland till och med flera sekel. 
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Hänsyn till skogens vatten 
Företagen arbetar intensivt för att begränsa påverkan på vattenkvaliteten i skogs- 
ekosystemen. handlingsplaner utformas, personal utbildas, nya metoder utvecklas  
och en gemensam policy för att undvika att skada marken vid körning i skogen  
har antagits. Nya forskningsrön visar också hur man genom att utnyttja avancerad  
teknik effektivt kan förebygga skador på marken vid utkörning av virke.   

Det hittillsvarande arbetet har gett tydliga resultat, men fortfarande återstår  
mer att göra.  

Bränning av skogsmark 
För att gynna arter som är beroende av brand ska skogsbruket bränna motsvarande  
minst 5 procent av föryngringsarealen, där även naturliga bränder får ingå. 
Att bränna skogsmark är förenat med stora risker. Det kan också vara svårt att  
utföra på grund av torka eller väta. Trots dessa svårigheter är måluppfyllelsen god.   

I norra Sverige syns redan resultat i form av att populationerna av brandberoende  
skalbaggar har ökat sedan mitten av 1990-talet. Detta indikerar att även andra  
brandberoende arter gynnas.     

Hyggesfritt skogsbruk 
Detta är ett ämne som diskuterats länge, men där det ännu återstår kunskapsluckor.   
Klart är att hyggesfritt skogsbruk bara kan tillämpas med vissa trädslag och att det minskar 
virkesproduktionen med upp till 40 procent. omställningstiden från trakthyggesbruk är  
minst 50 år. Dess för- och nackdelar för den biologiska mångfalden är ännu inte veten- 
skapligt utvärderade. Däremot kan det innebära fördelar för skogens upplevelsevärden.   

Flera företag tillämpar hyggesfria metoder i områden där kraven på naturvårdsnytta  
och lång kontinuitet är extra höga.   

kvalitet i naturhänsyn 
Det är inte bara mängden naturhänsyn, utan också vad, och kvaliteten på det som  
lämnas som avgör dess biologiska nytta.    

Den dialogprocess som 2013 genomfördes mellan skogsbruket och Skogsstyrelsen  
bidrar till en större samsyn om vad som är god miljöhänsyn. De målbilder som  
processen resulterade i implementeras nu i det praktiska skogsbruket.   

aktiva åtgärder i områden med frivilligt skydd 
För att bevara och utveckla områden med höga värden, men också för att höja  
naturvärdena i frivilligt avsatta skogar med begränsade biologiska kvaliteter, kan  
man genom aktiva åtgärder öka deras biologiska kvaliteter. exempelvis kan man  
medvetet skada vissa träd för att gynna arter som är beroende av träd med  
nedsatt vitalitet.    

Flera av företagen arbetar aktivt med detta.   

Virkesförråd – grova träd 
Riksskogstaxeringens mätningar visar på en positiv trend. Framförallt i Götaland,  
Svealand och södra Norrland har volymerna grova träd ökat markant.  

Totalt för landet är utvecklingen positiv.  

aktivt arbete med åtgärdsprogram  
för hotade arter 
Företagen arbetar med ett antal åtgärdsprogram tillsammans med Naturvårdsverket  
och länsstyrelserna.     

Antalet program har ökat under senare år, men skogsbrukets engagemang  
kan fortfarande bli större.

andel naturhänsyn som lämnas 
i samband med avverkning lämnas vissa arealer i form av bland annat småbiotoper,  
trädgrupper och kantzoner. Andelen areal som på så sätt lämnas har tidigare  
genomsnittligt bedömts till cirka 3 procent, dock högre för certifierade företag.     

Skogsstyrelsen reviderade sina siffror under 2014. Enligt de nya beräkningarna  
lämnar företagen cirka 10 procent av arealen i samband med avverkning, vilket  
stämmer väl överens med branschens egen uppfattning. För privatskogsbruket  
är motsvarande siffra något lägre. 

kompetensutveckling  
Kunskap om biologiska processer och om vad som skapar biologiska värden är  
grunden till korrekt utförda åtgärder. eftersom många åtgärder utgår från bedöm- 
ningar, kan dock avvikelser från standarder och regler inte helt förhindras.   

Genom omfattande utbildningssatsningar har kompetensen i naturvårdsfrågor  
höjts avsevärt under de senaste 20 åren. Detta är dock ett område där man aldrig  
blir ”klar” eftersom ny kunskap tillkommer.    

Skydd av nyckelbiotoper  
Landets certifierade skogsägare skyddar frivilligt mer än 1,3 miljoner hektar produktiv 
skogsmark med höga naturvärden. Ambitionen är att det ska vara skogar med de  
högsta naturvärdena som skyddas. Det innebär att om en skogsägare hittar områden  
med högre naturkvaliteter än de som redan skyddats, kan omprioriteringar göras till  
förmån för de nyfunna.     

Genom skogsägarnas frivilliga avsättningar är skyddet av nyckelbiotoper i huvudsak  
säkerställt. Med tiden växer också nya nyckelbiotoper fram och arealen ökar.

Sedan 2010 har flera av indikatorerna 
skiftat färg. Hyggesfritt skogsbruk, 
Åtgärdsprogram för hotade arter och 
Aktiva åtgärder i områden med frivilligt 
skydd har gått från rött till orange. 

Företagens arbete_för_biologisk_mångfald_forts.Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.
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Valvbågar ersätter felaktigt anlagda vägtrummor 
Bergvik Skog och Stora enso fortsätter 
arbetet med att byta ut gamla, felaktigt 
anlagda eller skadade vägtrummor som 
utgör vandringshinder för fiskarna i sko-
gens vattendrag. Arbetet följer en hand-
lingsplan som antogs 2011 och omfattar  
i första hand vandringshinder i anslut-
ning till särskilt värdefulla vattendrag som 
pekats ut av myndigheterna. 

Gamla rörformade trummor byts mot 
valvbågar som gör att vattendraget får en 
naturlig botten även under vägpassagen. 
Med valvbågar undviker man det som är det största problemet med rören; att dess ena ände 
ofta bildar ett nivåskilt utlopp som är omöjligt för fisk att passera motströms. 

valvbågarna gynnar inte bara vandringsfisk utan också många bottenlevande organismer, 
bland annat flodpärlmusslan.

Fler lövträd  
gynnar vitryggen 
Den vitryggiga hackspetten riskerar 
att försvinna i Sverige. För att överleva 
och trivas behöver den mer lövträd  
och skogar med hög andel död lövved. 

Bergvik Skog har avsatt 10 000  
hektar skogsmark för att skapa miljöer 
som passar vitryggen. Granar huggs  
bort och lövträd lämnas – främst asp,  
al, sälg och björk. området gynnar  
inte bara den vit-ryggiga hackspetten 
utan också omkring 200 andra röd-
listade arter.

– Förhoppningsvis kommer fler vit-
ryggar att häcka här i framtiden och det 
det tycker vi känns värdefullt, säger 
Antti Kujanpää, som arbetar med frågan.

ny fågelsjö tar  
form i Småland
Södra har tillsammans med fem skogs-
ägare återskapat Lilla Attsjön, cirka 60 
hektar. Det praktiska arbetet med den 
blivande fågelsjön har avslutats och sjön 
håller nu på att vattenfyllas. våren 2015 
välkomnas både fåglar och människor.

Projektet är ett exempel på hur det  
går att skapa mervärden i skogen både  
för människor och naturen. Förutom  
den öppna vattenytan skapas cirka 20 
hektar hagmark med bete, strandängar  
och hackspettskog. Projektet bekostas 
med Jordbruksverkets medel för millö- 
investeringar.

Det praktiska arbetet har omfattat 
byggande av vattenregleringsanord- 
ningar, handikappanpassad gångstig  
och två fågeltorn.

Mera tall i södra  
Sveriges skogar
Projektet Mera tall drivs av Skogsstyrelsen 
tillsammans med bland andra Sveaskog, 
holmen, Södra, Sydved och Såg i Syd. 

Tallen har länge tappat mark i stora delar 
av Sverige och i synnerhet i landets södra 
delar. Anledningen är det höga betestrycket 
från främst älg, som gjort det näst intill 
omöjligt att driva upp ny tallskog. Rena 
tallskogar har minskat kraftigt och i de stora 
arealerna barrblandskogar tenderar granen 
att ta över allt mer. Projektet är ett viktigt 
led för att nå en bättre balans mellan skog 
och vilt och för att hitta en arbetsmodell för 
hur markägare och jägare ska kunna sam-
verka. Samtidigt syftar det till att göra det 
möjligt för ek, sälg och rönn att utvecklas till 
stora träd i skogarna och på så sätt stärka 
den biologiska mångfalden och öka produk-
tionen av viltfoder. 

nytt stort reservat kan bildas  
i brandområdet i Västmanland
Den jättelika skogsbranden i västmanland sommaren  
2014 gav förutsättningar för att skapa vad som kan blir  
Sveriges största naturreservat – hälleskogsbrännan.

Genom försäljning och markbyten med de största  
markägarna, Karl hedin AB och Bergvik Skog, är det nu  
klart att reservatet blir till. Det blir södra Sveriges största  
och omfattar hela 6 500 hektar. Därtill kommer den  
ekopark på 1 500 hektar som Sveaskog beslutat anlägga.

Tanken på ett reservat väcktes av 21 professorer från  
SLU som på DN Debatt i september förmedlade vilken  
unik möjlighet som branden skapade.

Bakgrunden till reservatstanken är att både forskarna  
och allmänheten ska kunna följa hur livet återvänder  
i det brända området. Skogsbränder är ett naturligt inslag  
i de nordiska skogarna och många arter är beroende av  
brand. På mycket lång sikt kommer hälleskogsbrännan  
att utvecklas till en riktig urskog i nära anslutning till det  
befolkningstäta Mälardalen.

erfarenheterna från Tyresta nationalpark, utanför  
Stockholm, som brann år 1999 är mycket goda. Utveck- 
lingen följs noga av forskarna och Tyresta har utvecklats  
till ett besöksområde av rang. Förra året bedömdes  
700 000 människor ha besökt det forna brandområdet. 

Holmen bränner hel ö i omgångar 
Holmen inledde våren 2014 ett projekt som går ut på att vartannat år bränna delar av  
skogen på innerstön, belägen just utanför hudiksvall. År 2028 ska all skog, totalt 380 hektar,  
ha blivit påverkad av brand.

– Det är brist på bränd skog idag. Genom att bränna ofta och återkommande skapar vi  
en mosaik av bränd ved i olika nedbrytningsstadier. Det blir en biolologiskt mycket värdefull  
miljö och gynnar arter som är beroende av elden eller olika stadier av nedbruten, död och  
bränd ved, säger Magnus Aretorn, skogsskötselchef på holmen i iggesund. 

Bland de många arter som gynnas finns svedjenäva, brandnäva, kolflarnlav, sotsvart  
praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar. holmen – liksom övriga certifierade  
skogsföretag – utför regelmässigt naturvårdsbränningar på sina marker.

Att som i det här fallet bränna skog på en ö, minskar risken för att elden ska sprida sig. 

Företagsexempel

God miljöhänsyn  
i praktiskt skogsbruk
Södra startade en stor utbildningssatsning  
om målbilder för hänsynskrävande biotoper, 
mark och vatten, kulturmiljöer samt frilufts-
liv och rekreation.

– vi gör det som en del av vårt sektors- 
ansvar, säger Göran Örlander, skogschef  
i Södra. Syftet är att skapa en gemensam  
bild av hur hänsynen ska se ut och vilken  
betydelse den har för människor och natur-
värden. Under hösten 2014 utbildades hela  
vår fältorganisation och alla entreprenörer. 

Lokala utbildningar genomförs nu för  
Södras 51 000 skogsägande medlemmar.  
Det är dessa som i praktiken genomför skogs-
politikens intentioner om god miljöhänsyn.  
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orskning om naturvårds-
frågor i skogen är en ung 
disciplin som kom igång 
på allvar för bara drygt  

20 år sedan. Det var i början av 
1990-talet som biologisk mångfald blev 
en huvudfråga i det svenska skogs-
bruket. Skogsvårdslagens mål om hög 
virkesproduktion kompletterades 1994 
med ett jämställt mål om bevarad bio-
logisk mångfald. I princip alla utveck-
lingsresurser i skogsbruket satsades på 
naturhänsyn. Virkesproduktion som 
tidigare varit i fokus för forskningen 
tonades ned. 

De naturvårdsprinciper som i stor  
skala började tillämpas i skogsbruket 
för 20 år sedan innebär att bygga in 
biologiska strukturer som blivit brist-
varor i svenska skogar. Med hjälp av 
forskarna utarbetades då de principer 
med generell hänsyn, frivilliga avsätt-
ningar och reservat som fortfarande 
gäller för naturvården i skogarna (se sid 
6 och 7). Sedan dess har forskningen 
både breddats och intensifierats. Idag 
sker forskning om skoglig naturvård 
inte bara vid SLU, Skogforsk och inom 
Future Forests utan också vid flera 
andra universitet och högskolor.    

F

ett viktigt mål för den skogliga naturvårdsforskningen  
är att identifiera problem och utveckla metoder som  
gör att skogarnas biologiska mångfald kan fortleva.  
Lika viktigt är att söka svar på frågorna om det som  
görs idag kommer att få avsedd effekt i framtiden.

Skoglig__
naturvårds- 
forskning 

Gynnas den biologiska  
mångfalden av  
hyggesfria metoder?
i ett brett upplagt försök med totalt  
hela 50 försöksytor med likartad skog på 
främst ScA:s marker i Jämtland studeras 
effekterna av hyggesfritt skogsbruk på 
den biologiska mångfalden. vissa ytor är 
nyligen blädade, andra blädades för tiotalet 
år sedan, medan andra är kalhuggna. Jäm-
förelser görs med förhållandevis opåver- 
kade referensområden. 

De första, preliminära resultaten av  
de inventeringar som gjorts kommer  
under året.

kan man skynda på de 
biologiska processerna  
i skogen?
De biologiska värdena i skogen är till  
största delen knutna till död ved, träd med 
nedsatt vitalitet och riktigt gamla träd.  
Sådana substrat är det idag brist på i 
svenska skogar. Det tar också mycket lång 
tid för naturen av skapa dem. 

På ett trettiotal avsatta områden på  
holmens marker i västerbotten och väster-
norrland testar forskarna nu att påskynda  
de naturliga, nedbrytande processerna  
genom att mekaniskt skada en del träd  
och sätta ner deras vitalitet. 

Skriva fram tiden med simuleringar
naturhänsyn i skogen har bara tillämpats i ett par årtionden. Den stora fråga som ännu saknar  
entydiga svar är om de åtgärder som gjorts under denna korta tid kommer att ge avsedd verkan  
i framtiden. 

Med hjälp av SLU:s kraftfulla planeringssystem heureka kan naturvårdsforskarna nu skriva  
fram tiden och följa hur förutsättningarna för den biologiska mångfalden kommer att utvecklas.  
Systemet ger möjlighet att studera olika scenarier – dagens naturvårdsnivåer eller förändrade.  
Såväl det ekonomiska utfallet, som vad det betyder för naturvärden kan beräknas. 

olika naturhänsyn  
i norr och söder 
De biologiska förutsättningarna 
skiljer sig mellan Sveriges norra, södra 
och mellersta delar. Störningsregimerna 
är olika, liksom tidigare markanvänd-
ning och mänsklig påverkan. Är det 
till exempel en klok åtgärd att lämna 
högstubbar av gran i Skåne – utanför 
granens naturliga utbredningsområde? 

en brett sammansatt grupp forskare 
studerar nu sådana frågor med mål att 
utveckla beslutsstöd för en skogspo-
litik som vilar på naturliga ekologiska 
gränser och processer. 

Studier om risken för att någon art ska dö ut 
Studier pågår där forskarna med hjälp av återkommande inventeringar och så kallad metapo-
pulationsbiologi studerar risken för att arter ska dö ut. Man tittar på deras respektive livsmiljöers 
kvaliteter och hur mycket det finns av dem samt hur stabila de är över tid och var i landskapet de 
finns. SLU:s planeringssystem heureka gör att sådana här analyser nu blivit möjliga att genomföra. 
Resultaten ger anvisningar om vad som bör prioriteras i den skogliga naturvården. 

Vad betyder den ökande andelen 
granskog i södra Sverige för den 
biologiska mångfalden? 
Sedan länge ökar andelen gran i södra Sverige. Det 
beror på nedlagda jordbruksmarker, marknadsskäl och 
svårigheter att odla andra trädslag på grund av hög 
älgstam. Naturvårdsforskarna studerar nu vad denna 
”granifiering” betyder, och kommer att betyda, för den 
biologiska mångfalden i sydsvenska skogar. 

Mer kunskaper om blandskog 
Blandskogar ger fler ekosystemtjänster än ens-
artade skogar, men kunskapen om vilka blandningar  
av olika trädslag som är lämpligast är ofullständig. 

Forskarna studerar nu sådana frågor och arbetar 
för att utarbeta skötselriktlinjer för blandskogar, något 
som hittills saknats. De analyserar också det ekono-
miska utfallet för olika alternativ och vad blandskog 
betyder estetiskt och ur rekreationsperspektiv. 

Även ur klimatsynpunkt är frågan om blandskog 
intressant eftersom blandskogar bedöms ha bäst  
förmåga att stå emot de påfrestningar som det  
varmare klimatet innebär för de svenska skogarna. 

naturhänsynen fungerar
Generell hänsyn – att lämna grupper av träd och 
enstaka träd vid avverkning – ökar möjligheterna för 
vissa känsliga arter att överleva. Det visar forskare 
vid SLU i studier där rödlistade arter följts före och 
efter avverkning. 

vid en inventering av skogar i hälsingland som 
gjordes för drygt tio år sedan hittade forskarna 
en hel del rödlistade mossor och lavar. När samma 
områden återinventerades några år efter att skogen 
avverkats fanns flera av de rödlistade arterna kvar 
på enskilda träd och i kvarlämnade dungar. Däremot 
hade de nästan helt försvunnit från de kala, öppna 
ytorna. Studien är ett kvitto på att miljöhänsyn i 
samband med avverkning gynnar känsliga arter. 

Pågående forskning om naturvård i urval



Framtidens ekonomi är 

grön 

Därför är  
bioekonomi  
en nödvändighet: 
klimatet
Det är inte längre någon tvekan om att det allt 
varmare klimatet är en effekt av mänskliga akti-
viteter, främst den storskaliga användningen av 
fossil energi. om vi ska kunna nå det mål på max 
två graders höjning av jordens medeltemperatur 
som iPcc:s klimatpanel har satt som tak, krävs att 
utsläppen av fossil koldioxid minskas drastiskt. 

Den ökande befolkningen
vid mitten av detta sekel kommer jordens befolk-
ning att ha ökat från dagens 7,2 miljarder till 9,6 
miljarder. År 2100 kan den närma sig 11 miljarder. 
Den nuvarande snabba välståndsökningen i stora 
delar av världen bedöms fortsätta samtidigt som  
stora grupper av människor lyfts från yttersta 
fattigdom. 

Starkt ökande  
behov av energi
Som en effekt av befolknings- och välstånds-
utvecklingen fortsätter behovet av energi att öka. 
Under de senaste 25 åren har behovet ökat med 
50 procent och kommer att öka i minst samma 
takt framöver. Ny teknik som gör det möjligt att 
utvinna tidigare oåtkomlig olja har visserligen  
flyttat fram ”peak oil”, men förr eller senare  
kommer denna punkt att nås. 

Starkt ökande behov  
av mat och råvaror 
Den ökande befolkningen tillsammans med  
välståndsutvecklingen ökar behovet av livs- 
medel och i princip alla råvaror. Det är redan  
brist på vissa sällsynta jordartsmetaller som  
används till elektronisk utrustning, bland annat  
mobiltelefoner och datorer. 

utarmad biologisk  
mångfald 
Utarmningen av den biologiska mångfalden i 
världen fortsätter. Sedan 1970 har antalet arter 
i världen i minskat med  i genomsnitt 30 procent 
och antalet ryggradsdjur halverats. ett hållbart 
brukande och nyttjande av naturens ekosystem-
tjänster är en förutsättning för att kunna försörja 
jordens växande befolkning.  

Bioekonomi, definition: 
”Samhällets ekonomi baseras på 
förnybara råvaror som produceras 
genom hållbart brukande av mark 
och vatten.”  

trävaror
Trä är utan konkurrens det mest klimat-
smarta byggnadsmaterialet av alla. Den 
svenska skogen med sina långsamvuxna 
träd är särskilt lämpad för konstruktions-
virke. virket är naturligt starkt och med 
dagens modulsystem kan höga hyreshus  
i trä uppföras snabbare och billigare än  
med traditionella material. Med ökat fokus 
på klimatåtgärder kommer trähus att ta  
ytterligare marknadsandelar i europa.  

Förpackningar 
Förpackningspapper möter en växande  
efterfrågan, bland annat driven av den 
ökande handeln via internet. Nya materi-
alkombinationer öppnar också möjligheter 
att använda pappersbaserade lösningar där 
det hittills inte varit möjligt. Till exempel 
går det att bygga förpackningar med 
elektriskt ledande skikt som kan förmedla 
information om hur innehållet behandlats 
under transport och lagring. Att pappers-
förpackningar är lätta minskar dessutom 
energibehovet för transporter. 

textilier
viskostyg har egenskaper som liknar  
bomullstyg. Tekniken att tillverka viskos  
är känd sedan länge men nu har tekniken 
utvecklats. Flera svenska företag satsar 
idag på tillverkning av viskosmassa och 
med ny teknik ökar konkurrensförmågan  
så att textilier baserade på svensk skog  
kan bli allt vanligare. Även andra proces-
ser som ger textilier med nya kvaliteter är 
under utveckling. eftersom behovet  
av textilier förväntas öka kraftigt och bomullsodling kräver stora mängder 
bekämpningsmedel och vatten är detta ett mycket viktigt område.  

nya material
i framtidens bioraffinaderier 
finns möjligheter att ta tillvara 
bindemedlet lignin som finns 
i veden och förvandla det till 
nya, högvärdiga produkter. 
Lignin används idag främst 
som ett värdefullt biobränsle, 
men en del anläggningar 
omvandlar det till produkter 
där ligninets ”bindande” för- 
måga utnyttjas. en spännande möjlighet är att tillverka kolfiber  
av lignin till exempel för användning i nya kompositmaterial. 

Gröna kemikalier 
Trä innehåller naturligt ett  
stort antal kemiska ämnen  
som kan extraheras och tas 
tillvara. Forskningen handlar 
främst om att utveckla  
metoder som effektivt och  
till rimliga kostnader gör  
det möjligt att utvinna  
extraktivämnena. 

Biogas från  
grenar och toppar
Bioenergi är ett viktigt  
klimatbidrag från skogen.  
Men det finns effektivare sätt 
att ta vara på vedråvarornas 
inneboende energi än att bara 
elda dem rakt av. Till exempel 
kan man förgasa grenar och 
toppar under hög tempera-
tur för att producera biogas. 
Andra möjligheter är förbätt- 
rad pelletsteknik, torrifiering eller omvandling till pyrolysolja. 

i den nya hållbara bioekonomin som nu växer fram kommer skogens 
produkter att ha en viktig roll. Men det handlar inte bara om forskarlabbens  
nya, spektakulära lösningar utan minst lika mycket om traditionella pro-
dukter, i nya kombinationer eller med nya funktioner. Skogsindustrierna  
ser flera områden där skogens produkter har förutsättningar att spela  
viktiga roller i det framtida hållbara samhället.    

En_kombination_av  
traditionella  
och nya produkter 
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Biologiska råvaror har förutsättningar att bidra 
med hållbara lösningar på det som idag fram-
står som de största problemen – klimatet och 
den tilltagande bristen på ändliga råvaror. I den 
bioekonomi som nu växer fram handlar det 
också om att sköta naturen så att utarmningen 
av dess biologiska mångfald hejdas och att den 
samtidigt ges förutsättningar att producera 
nyttigheter för oss människor.  
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brukad skog obrukad skog

upptag av koldioxid

avgång av  
koldioxidupptag av  

koldioxid

Biobränsle Biodrivmedel träbyggnation nya produkter  

skogen tar upp stora mängder koldioxid – som  
omvandlas till produkter och energislag som  
kan ersätta sådana som skadar klimatet. 

skogen tar upp stora mängder koldioxid. när  
träden dör och bryts ned avgår samma mängd.  
skogen utvecklas till ett statiskt kolförråd.
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Uttag av virke och  
biobränsle
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n färsk SLU-studie 
(Lundmark m fl 2014) 
visar att skog som brukas 
aktivt och återkommande 

avverkas ger i särklass störst klimat-
nytta. Detta beror främst på den så 
kallade substitutionseffekten, det 
vill säga att råvaror från skogen kan 
användas som ersättning för fossil-
baserade energislag och produkter.   

Det kan framstå som en sympa-
tisk tanke att lagra kol i en växande 
skog, men till slut nås en punkt 
där inlagringen av kol avstannar. 
Detta beror på att skogstillväxten 

efterhand minskar och upptaget av 
koldioxid balanseras då av koldi-
oxidavgången som orsakas av den 
ständigt pågående nedbrytningen 
av organiskt material som sker i 
skogen. Utöver att man går miste 
om substitutionseffekten om man 
ensidigt satsar på kolinbinding, finns 
också risken att inbundet kol senare 
återgår till atmosfären när skogarna 
drabbas av stormar, insektsangrepp 
och bränder. 

i debatten Förekommer också kritiska 
uppfattningar om att trakthygges-
bruk har negativa klimateffekter.  
De grundar sig på att det avgår  
koldioxid från nyupptagna hyggen 
på grund av störd markvegetation 
och att trädrester börjar förmultna. 

Och visst är det så, men som 
Chalmersforskaren Göran Berndes, 
konstaterar: 

– Detta uppvägs flera gånger om av 
de nettoupptag av koldioxid som sker 
i snabbt växande, medelålders skogar. 
Man kan ju inte bara titta på det enskil-
da hygget, man måste se skogen som 
en helhet. Och där finns 
det hela tiden bestånd i 
olika åldrar som tar upp 
koldioxid. De hyggen  
som avger koldioxid 
motsvarar bara några 
få procent av den totala 
arealen skog i Sverige.  

Göran Berndes har 
också tagit del av jämfö-
relser mellan hyggesfritt 
skogsbruk som i debatten 
ibland förs fram som ett 
klimatsmartare alternativ. 

– Hyggesfritt skogs-
bruk kan ha fördelar ur 
många aspekter – för 

landskapsbilden och för rekreations-
värden, säger han. Men det är inte 
nödvändigtvis bättre ur klimatsyn-
punkt. Även i den hyggesfria skogen 
uppstår avverkningsrester som avger 

koldioxid. Nyligen gjorda studier indi-
kerar dessutom att hyggesfritt skogs-
bruk ger upp emot 40 procent mindre 
virke. Det innebär att skogens klimat-
nytta minskar i motsvarande grad. 

EDet råder stor enighet om 
att skogen har en viktig roll 
i arbetet med att komma till 
rätta med klimatet. Däremot 
har uppfattningarna gått  
isär om hur den ska utnytt-
jas: Brukas för att ge klimat-
vänliga råvaror eller stå  
orörd som ett kollager. 

Brukad skog_ger__
störst_klimatnytta_

Markanvändningssektorn – i synnerhet skogen – har en särställning jämfört med andra sektorer i samhället 
genom sin förmåga att generera substitut till fossilbaserade, klimatskadliga energislag och material. För att 
göra så stor klimatnytta som möjligt måste såväl tillväxt som avverkning av skog vara så hög som möjligt.    

SkoGSinDuStrin anSer:

Därför är en brukad skog bättre för klimatet än en obrukad

Förutsättningar:

Brukad skog. Planteras, röjs, gallras och avverkas med regelbundna 
mellanrum under 300 år. 

I den brukade skogen bygger man upp ett virkesförråd under cirka 
70 år som sedan till större delen avverkas. Virke och biobränsle används 
som ersättning till andra, klimatpåverkande material och energislag. 

Obrukad skog. Får utvecklas fritt under 300 år. 

I den obrukade skogen byggs virkesförrådet upp bara en gång 
– och förändras sedan obetydligt över tiden. Träden gör tjänst som 
kolsänka, men i den obrukade skogen går man helt miste om 
substitutionseffekten. 
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Underlag: Forskningsrapporten ”Integrated carbon analysis of forest management practices and wood substitution”. 
Eriksson et al, NRC Research Press Web. 

Förpackningar 
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 Den nu avslutade flygskanningen av  
 Sverige har gett underlaget för de nya  
 hydrologiska skogskartorna. Här syns tyd- 
 ligt var de biologiskt viktiga utströmnings-  
 områdena (rött) finns och hur mark- 
 fuktigheten längs vattendragen ser ut. 

  Skyddszonen mot vattendraget görs   
 bred i utströmningsområdet. 

  I övriga delar längs vattendraget kan   
 skyddszonerna göras smala och  
 kompensera bortfallet av virke från  
 de extra breda skyddszonerna vid   
 utströmningsområdena.

  Stopp. Ingen körning i utströmnings-  
 området. Men OK att sträcka sig in.

  Det höga vattenflödet i utströmnings-  
 områdena gör dem motståndskraftiga   
 mot ”surstötar” om våren. Det gör dem   
 till en fristad för arter som är känsliga   
 för låga pH-värden.

  Utströmningsområdena fyller en viktig   
 funktion genom att filtrera vattnet och   
 förhindra att kväve, kvicksilver och  
 tungmetaller når vattendragen. Om   
 marken körs sönder minskar – eller   
 upphör – denna förmåga.

hyggesFritt skogsbruk lyfts i debatten 
frekvent fram som alternativ till trakthyg-
gesbruk. Ofta framställs det som att det 
är möjligt att i princip från en dag till  
en annan sluta med trakthyggesbruk. 
Men det är något som – där det ens är 
möjligt – skulle ta många decennier.  
Den långa omställningstiden beror på  
att de svenska skogarna idag främst 
består av likåldriga bestånd. För att göra 
dessa bestånd olikåldriga måste man 
gradvis ta ut en del träd och invänta att 
nya träd etablerar sig under de gamla.

Preliminära forskningsresultat  
indikerar att virkesproduktionen med 
hyggesfria metoder minskar med upp  
till 40 procent. Det är siffror som bör 
ses i perspektiv av samhällets idag starka 
önskan att av klimatskäl, istället öka  
virkesproduktionen. En total övergång  
till hyggesfritt skogsbruk är därför vare 
sig realistisk eller önskvärd. Däremot  
kan sådana metoder tillämpas där det 
ställs särskilda krav för artmångfald, 
rekreation och renbete. 

genom att nyttJa väl kända 
skogsbruksmetoder på ett mer 
systematiskt sätt går det att 
fram till 2050 öka tillväxten 
i skogarna med 50 procent 
jämfört med idag. Det visar 
de studier som genomförts 
vid SLU under senare år. 
Ökad virkesproduktion är en 
viktig klimatåtgärd som bidrar 
till att minska behovet av fos-
sila råvaror.

Det är en lång rad av olika 
åtgärder som tillsammans 
kan ge denna tillväxtökning. 
Främst handlar det om ökad 
användning av förädlade 
plantor, säkrare föryngringar 
och ökad användning av träd-
slag som hybridlärk, contorta, 
poppel och sitkagran, men 
också om kortare omlopps-
tider och minskade gallringar 
(för att minska risken för 
stormfällning). Alla åtgärder 
ligger helt inom ramen för 
dagens skogslagstiftning. 

Men de svenska skogarna 
har ett stort antal ägare med 
många olika mål för sina  
skogar. Det gör att det sanno- 
likt inte går att utnyttja poten- 
tialerna fullt ut. Dock visar 
studierna att skogen har för-
utsättningar att ge ett betyd-
ligt större bidrag i klimat-
arbetet än den gör idag. 

ända sedan skogsodLing blev ett aka-
demiskt ämne i början av 1900-talet 
har forskningen nästan uteslutande 
handlat om tall och gran. Av de idag 
cirka 1 600 fasta försöksytorna i 
Sverige är det bara en handfull som 
handlar om blandskog. Alla rekom-
mendationer om skogsskötsel utgår 
från att det handlar om trädslagsrena 

bestånd. Detta trots att det knappast 
finns några sådana i verkligheten. 

Att lövskog och blandskogar hittills 
blivit så försummade har flera orsaker. 
Vare sig sågverk eller massaindustrier 
har tidigare varit intresserade av löv-
ved. Det gjorde att lövträd ända fram 
till 1980-talet var oönskade i skogarna. 
Forskning om blandskog är också 

oerhört komplicerad på grund av det 
närmast oändliga antalet alternativ. 

Idag är inställningen från både 
skogsbrukets och industrins sida  
en annan och vid SLU bedrivs nu 
forskning för att utveckla metoder  
för blandskogsskötsel. Mycket talar 
därför för ökade andelar blandskogar  
i framtiden.    

med hJäLp av flyglaserskannade kartor 
och nyutvecklad teknik är det idag 
möjligt att lokalisera för ögat osynliga 
fuktstråk i skogen. De är inte utritade 
på några ”vanliga” kartor. Bara vid 
snösmältningen och efter stora regn 
fylls de med vatten, men har även 
under normala förhållanden ofta dålig 
bärighet. Att känna till var de här 
stråken går är viktigt för att undvika 

att åstadkomma körskador på mar-
ken – idag ett av skogsbrukets största 
problem. 

Ny forskning visar också att de 
här stråken har mycket stor betydelse 
för många ekosystemtjänster och för 
tillförseln av vatten till bäckar och åar.  

Forskarna benämner dem ”eko-
logiska hot spots” och har konstaterat 
att de är mycket känsliga för stör-

ningar. Deras funktion kan sättas ned 
helt, eller upphöra, om de skadas. 

Med hjälp av denna teknik och 
dessa nya kunskaper finns förutsätt-
ningar att kraftigt begränsa problemen 
med skador på vattendrag på grund 
av sönderkörning vid uttransporter  
av virke. 

Virkes- 
produktionen  
kan ökas

Ökad forskning om blandskogar

Laserskanning minskar risken för körskador 

Bättre kunskaper om hyggesfria metoder

Vid såväl SLu som Skogforsk som inom det stora forskningsprogrammet  
Future Forests studeras möjligheterna att öka virkesproduktionen i Sverige.  
Samtidigt pågår forskning för att bygga upp en bättre kunskapsbas i några  
av de frågor som länge tillhört de hetaste i debatten.

Aktuell forskning  
om_skogsbruk_
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Blädning 
På flera platser pågår försök med blädning,  
det vill säga att man bara avverkar de största 
träden och lämnar övriga att växa till. Blädning 
kan i praktiken bara tillämpas i granskogar, 
eftersom gran (vid sidan av bok) är det enda 
kommersiella trädslag som kan etablera sig  
och växa upp under skuggiga förhållanden. 

Högskärm  
av tall 
Liknar en traditionell 
fröträdsställning, men 
har fler kvarlämnade 
träd. Istället för att som 
vanligt avverka fröträ-
den sedan nya plantor 
etablerat sig väntar man 
här tills de nya träden är 
i 20-årsåldern. Skogen 
kommer därmed aldrig 
att framstå som helt kal. 

Luckhuggning i tallskog
I en jämnårig tallskog tar man upp luckor. Resul-
tatet blir en schackrutsmönstrad skog – vilket 
bara syns från luften. I marknivå verkar skogen 
bara ”gluggig”. Efter ett antal år framstår den 
istället som ovanligt varierad. När de nya träden 
i luckorna vuxit upp avverkar man de gamla och 
fortsätter sedan växelvis på samma sätt. 

omställning av granskog
Flera försök pågår med att ställa om jämnåriga 
granskogar och för att på sikt göra dem olik-
åldriga. De skulle därmed bli möjliga att bläda, 
det vill säga fortlöpande ta ut bara de största 
träden. Trots simuleringar kommer det att dröja 
länge innan det går att dra några säkra slutsat-
ser av försöken. 
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et finns mängder av 
forskningsresultat som 
bekräftar att vistelse 
i skog och natur har 

positiva effekter på människors väl-
befinnande. Även rena hälsoeffekter 
har dokumenterats. Plus att det också 
finns samhällsekonomiska incitament 
i form av bättre hälsa och lägre kost-
nader för sjukskrivningar och vård. 

Sådana forskningsresultat, som alla 
pekar i samma riktning, har bidragit 
till ett starkt ökat intresse från sam-
hällets sida att ta vara på skogens och 
naturens hälsobringande värden. 

Även de rent estetiska frågorna 
på skogsbruk har under senare år 

åter blivit uppmärksammade efter att 
i flera decennier varit i skymundan. 
Redan på 1970-talet var estetiska 
aspekter mycket levande i det svenska 
skogsbruket. Skogsstyrelsen utfär-
dade anvisningar om hur man kunde 
modellera i landskapet med träd och 
trädgrupper för att göra det estetiskt 
tilltalande för mänskliga ögon. De här 
ansatserna försvann dock då frågorna 
om biologisk mångfald växte sig 
starka på 1990-talet. I den skogs-
vårdslag som infördes 1994 hade 
anvisningarna om estetisk hänsyn i 
det närmaste helt försvunnit. Istället 
fick de ekologiska frågorna en helt ny 
status. Virkesproduktion och bevarad 

biologisk mångfald blev nu jäm- 
ställda mål i lagen.   

Det ledde till att i princip alla 
utvecklingsresurser i skogsbruket 
satsades på att komma till rätta med 
de biologiska frågorna. Resultaten  
av det arbetet har nu gett frukt  
i form av allt bättre förutsättningar  
för många skogslevande arter.  
Debatten om skogsbruk och biologisk 
mångfald är dock fortfarande het. 

De svenska skogsföretagen har 
nu enats om att arbeta med sko-
gens upplevelsevärden inom de tre 
områdena tillgänglighet, skötsel och 
kunskap. Mer om det på följande 
uppslag.   

D

allt oftare talas det om upplevelsevärden i debatten om skog och skogsbruk.  
Dock är det ett begrepp som inte enkelt låter sig definieras eftersom det finns  
så oändligt många uppfattningar om vad det egentligen står för. 

i den rapport som Skogs-
styrelsen publicerade i 
november 2013, redovisas 
resultaten av den dialog-
process om skogens upp-
levelsevärden som arbetats  
fram tillsammans med  
representanter för skogs- 
industrin, skogsägare,  
myndigheter och intresse- 
organisationer. 

Skogens_upplevelsevärden_

Ökad samsyn om skogens upplevelsevärden
Som underlag för det fortsatta arbetet med skogens  
upplevelsevärden anges målbilder för upplevelsevärden  
inom fyra delområden som har stor betydelse för friluftsliv  
och rekreation.

närskogar är de livligt utnyttjade skogar som ligger  
närmast bebyggelse. De sköts för att bevara eller  
förstärka deras upplevelsevärden. insatser görs också  
för att göra dem mer tillgängliga. 

Friluftsskogar ligger inte lika nära bebyggelsen.  
Utifrån hur mycket de utnyttjas sköts de med hänsyn  
till deras värde för friluftsliv och rekreation. 

uppehållsplatser kan vara utsikts- 
punkter i landskapet eller andra platser  
där människor gärna stannar till. omgivande  
skog sköts för att behålla, eller skapa,  
en trivsam och attraktiv miljö. 

Stigar och leder som utnyttjas för frilufts- 
liv och rekreation ska allt efter hur mycket  
de utnyttjas hållas lätt framkomliga och  
erbjuda varierade och attraktiva upplevelser. 

Att dialogprocessen och dess förslag är ett bra underlag för fortsatta och 
nödvändiga diskussioner om målbilderna för skogens upplevelsevärden.
Alla skogar bidrar till människors upplevelser och livskvalitet och det är  
därför svårt att geografiskt avgränsa olika typer av anpassad skötsel.  

SkoGSinDuStrin anSer:
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Mål:  
Skogens  
upplevelsevärden
skogsindustrins mål är att bruka skogen så att den bidrar  
till att öka människors livskvalitet. Det handlar om att beakta  
skogens roll som källa till upplevelser och rekreation.  
Företagen arbetar med upplevelsevärden inom tre områden:  
tillgänglighet, skötsel och kunskap. 

Insatser som 
underlättar 
tillgängligheten

Besök
i skogen

Skolskogar

Hänsyn till 
forn- och 
kultur-
lämningar

Skötsel av
skogsmark 
som i hög grad 
används för 
rekreation

Samråd vid av-
verkning av 
skog som i hög 
grad används 
för rekreation

Skogsbrukets 
kunskap om 

hur upplevelse-
värden kan 
förstärkas

Kvalitet i
naturhänsyn

Bränning av
skogsmark

Skydd av 
nyckelbiotoper

Hänsyn 
till skogens 
vatten

Hyggesfritt 
skogsbruk

Aktivt arbete 
med åtgärds-
program för 
hotade arter

Aktiva 
åtgärder i 
områden med 
frivilligt skydd

Kompetens-
utveckling

Virkesförråd
– grova träd

Andel natur-
hänsyn som 
lämnas

Skydd av 
skogsmark

Hård 
död ved

Häckande
fåglar

Gammal 
skog

Äldre 
lövrik skog
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e svenska skogarna är en underutnyttjad resurs för  
upplevelser och rekreation. På många håll i Sveriges 
glest befolkade delar besöks de knappast alls av män-
niskor – förutom under de korta höstmånader när älg-

jakten pågår. Men då handlar det om vana jägare som ofta uttrycker 
att de uppskattar naturupplevelsen lika mycket som själva jakten.

Besökare från Europas mer tättbefolkade delar kan ofta berätta 
hur de efter att ha besökt en svensk skog slagits av tystnaden. Inte 
minst också av hur stort det är att uppleva en natur, som trots att  
den är brukad, har kvar sin storslagenhet, så totalt skild från de  
brusande miljöer som idag är de flestas vardag. 

I kombination med de idag stora arealerna skyddad  
skog finns betydande potentialer att utveckla natur-  
och upplevelseturismen i de svenska  
skogslandskapen. 

D

Besök i skogen 
Det finns omfattande forskning från olika länder som bekräftar att människor  
mår bra av att vistas i skog och natur och att det också påverkar hälsan.   

Vi vill att fler människor ska besöka våra skogar och berättar på olika sätt  
om skogens positiva inflytande på välbefinnande och hälsa.    

insatser som underlättar tillgängligheten 
Det är lätt att ta sig ut i Sveriges brukade skogar via det finmaskiga, och till  
stor del öppna, nät av skogsbilvägar som täcker hela landet. På flera platser  
görs insatser för att visa på rekreationsmöjligheterna och underlätta för dem  
som inte har så stor naturvana att ge sig ut i skogen.    

Arbetet med att öka tillgängligheten i våra skogar har kommit olika långt  
på olika håll. Ambitionen är tydlig, men ännu återstår en hel del.   

Skolskogar   
Skogen i Skolan inspirerar skolor och lärare till utomhusundervisning som har  
dokumenterat positiva effekter på inlärningsförmåga och hälsa. Samtidigt bidrar  
det till att eleverna kan få upp ögonen för uteliv och naturupplevelser.
en viktig del av Skogen i Skolan är de idag mer än 1 000 skolskogarna som  
fungerar som arenor för både lek och utomhuspedagogik.   

Skogsindustrin stödjer Skogen i Skolan ekonomiskt och genom att upplåta  
mark för skolskogar. Företagen arrangerar studiebesök i skogen och ser det  
angeläget att lära ungdomar att umgås med och i naturen. Även om många  
företags engagemang är stort, finns det all anledning att öka det ytterligare. 

Tillgänglighet är en förutsättning för 
att kunna nyttja och ta tillvara skogens 
upplevelsevärden. vi arbetar därför på 
olika sätt med att göra det enklare för 
människor att ta sig ut i våra skogar. 

Företagens arbete_med_upplevelsevärden_
TillgänglighetResultatet är utmärkt 

– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.
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Samråd vid avverkning av skog som  
i hög grad används för rekreation  
Dialog och samråd inför planerade avverkningar är grunden för bra relationer 
mellan skogsbrukare och organisationer som använder skogen i sin verksamhet. 
Det kan vara en idrottsförening som lagt ut ett motionsspår eller en oriente-
ringsklubb som ritar kartor och planerar en tävling. För att ett samråd ska vara 
relevant är det viktigt att identifiera organisationer och föreningar som har 
legitimitet att också tala för andra skogsbesökare.  

Skogsindustrierna har under många år arbetat för att utveckla rutinerna för 
samråd av den här typen och det fungerar idag överlag bra. 

Skötsel av skogsmark som  
i hög grad används för rekreation 
i skogar som ligger invid tätorter eller invid bostadsområden är behovet att  
beakta skogens upplevelsevärden särskilt stort. Det kan till exempel innebära att 
man gallrar skogen i omgångar istället för att hugga sammanhängande områden. 
ibland kan man också behöva öppna upp i en tät skog och på så sätt göra den mer 
attraktiv att vistas i eller att gynna lövträd på bekostnad av barrträd.    

Den här typen av hänsyn fungerar relativt bra idag, men det finns fortfarande 
förbättringspotentialer.      

Skogsbrukets kunskap om hur  
upplevelsevärden kan förstärkas
Under de senaste tjugo åren har skogsbruket byggt upp kunskaper och  
anpassat metoderna för hur den biologiska mångfalden i skogen ska kunna  
bevaras. Ambitionen är nu att på samma sätt öka kunskaperna om skogens  
upplevelsevärden för att tillvarata dem på ett så bra sätt som möjligt.     

Att både bruka skogen och samtidigt behålla dess upplevelsevärden kan vara  
en svår uppgift. Skogsbruket har en mycket tydlig ambition att öka kunskapen 
inom detta område för att bättre tillgodose de ökade kraven på upplevelsehänsyn.       

Hänsyn till forn- och kulturlämningar   
Andelen forn- och kulturlämningar som skadas av skogsbruk är fortfarande  
för hög enligt de inventeringar som görs av Skogsstyrelsen.  

Skogsindustrin tar problemet på stort allvar och arbetar på olika sätt för att  
komma till rätta med det. Mer utbildning är en av åtgärderna. Nya digitala och 
laserskannade skogskartor med information om olika typer av kulturlämningar  
är viktiga steg i rätt riktning.

De svenska skogarna sköts med mål 
att samtidigt både ge mycket virke och 
bevara deras biologiska mångfald. idag 
tas också allt större hänsyn till skogens 
upplevelsevärden.  

Ökade kunskaper om skogens upp-
levelsevärden hos skogsbruket kan  
bidra till en bättre dialog mellan olika 
intressenter.   

Skötsel KunskapResultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt. 
Förbättringsbehovet är stort. I vissa fall har
åtgärder för att nå målet ännu inte inletts.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.

Resultatet är utmärkt 
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt 
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt 
– förbättringsbehovet är stort.
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Skador på fornlämningar orsakade av 
skogsmaskiner har varit en hett debatterad 
fråga under många år. Mindre känt är att 
skogsbruket också hittar fornlämningar som 
tidigare inte varit kända. 

inför en planerad avverkning utanför  
enköping hösten 2014 hittade Stora enso  
en stor mängd fornlämningar som inte  
tidigare var registrerade. 

– vi jobbar intensivt för att höja kom-
petensen hos vår personal, säger Martin 
Schmalholz, miljöchef på Stora enso Skog. 
Bland annat genomför vi kurser i fält tillsam-

mans med Skogsstyrelsen. i vissa delar av de 
här trakterna finns så mycket fornlämningar 
att man först måste gå igenom området till 
fots tillsammans med dem som ska utföra  
avverkningen för att hitta och markera dem. 

De laserskannade kartor som nu blivit 
operativa är ett värdefullt hjälpmedel för att 
lokalisera fornlämningar i naturen. 

– Genom att kombinera lokala erfarenheter 
med de oerhört detaljerade kartorna får man 
indikationer var, och efter vad, man ska söka i 
skogen, säger Martin Schmalholz. vårt mål är 
att helt undvika att skada fornlämningar. 

okända fornlämningar hittas av skogsbruket  

SCa fortsätter med att anlägga så kallade 
mångfaldsparker som utgörs av stora, sam-
manhängande områden där natur-, kultur- 
och friluftsvärden tas tillvara och utvecklas. 
Den första parken anlades 2013 i Peltovara i 
Norrbotten. Under 2014 invigdes ytterligare 
två parker – Tjäderberget söder om Lycksele 
och Sörgraninge i sydöstra Ångermanland.   

i mångfaldsparkerna ges arter med höga 
arealkrav goda förutsättningar. vissa delar 
lämnas för fri utveckling medan andra delar 
sköts för att skapa naturvärden. 

Därför kan man i en mångfaldspark finna 

träd som skadats mekaniskt eller helt enkelt 
knuffats omkull, vilket är ett sätt att efterlikna 
vad som sker i en obrukad skog. Det finns 
mängder av arter som är beroende av träd 
med nedsatt vitalitet eller död ved.

– ett annat lika viktigt syfte med mång-
faldsparkerna är att göra dem lätt tillgängliga 
för allmänheten, säger Per Simonsson, ekolog 
och ansvarig för parkerna vid ScA. Det gör vi 
genom att anlägga stigar och informations-
tavlor för att samtidigt med naturupplevelsen 
förmedla kunskaper om skogen och dess 
biologiska mångfald. 

Mångfaldsparker för både människor och arter 

utbildning minskade  
andelen skadade  
fornlämningar  
Sveaskog har i Norr- och västerbotten  
lyckats minska andelen fornlämningar som 
skadats i samband med skogsavverkning. 
Skogsstyrelsens inventering under 2013 
visade att 50 procent av de fornlämningar 
som berördes av avverkning i dessa län blivit 
skadade. ett år senare var motsvarande  
siffra bara 12 procent. 

orsaken till den kraftiga minskningen  
är den utbildningssatsning och skärpning  
av rutiner och uppföljningar som Sveaskog 
genomfört. Företagets samtliga 400  
anställda och entreprenörer i Norr- och  
västerbotten utbildades. 

– vi är naturligtvis väldigt glada över  
att äntligen lyckas nå en så stor förbättring, 
säger Linda Burström, miljö- och naturvårds-
specialist på Sveaskog. Det handlar fram- 
förallt om kommunikation och om att  
verkligen nå ut till alla dem som på olika  
sätt är inblandade i skogsarbetet. 

Problemet med körskador har angripits från flera håll. intentionerna i den policy som det samlade 
skogsbruket enades om 2012 har nu omsatts i praktiken via utbildningar och nya rutiner. 

Samtidigt har forskningen erbjudit helt 
nya möjligheter att redan på planeringsstadiet 
lägga ut körstråken i terrängen för att minska 
risken för körskador. Med hjälp av laserskan-
ning från luften är det idag möjligt att identi-
fiera områden där risken för körskador är som 
störst. På de kartor som nu börjar användas 
i skogsbruket framgår fuktstråk som annars 
bara syns i riktigt blöt väderlek. Nya forsk-
ningsrön ger också besked om hur känsliga de 
för ögat näst intill osynliga utströmningsom-
rådena invid vattendragen är – men som nu 
syns på de nya laserkartorna. 

inte minst viktig är den metod för  
”designen” av en avverkningsplats som från 
början utvecklades av ett arbetslag inom 
Stora enso under namnet Rätt metod och 
som nu under lite olika namn tillämpas av  
alla de stora skogsföretagen. 

Den går ut på en grundlig planering som 
utförs av den personal som ska sköta av-
verkningen. Utgångspunkten är att hitta så 
torra partier som möjligt för de basvägar som 
virket ska köras ut på – och att dessa täcks 
med ris innan de används. en viktig princip är 
att aldrig köra med last på ett orisat körstråk. 

– vi är oerhört nöjda med utfallet av Rätt 
metod, säger vegard haanaes, som är ansva-
rig för metodutveckling på Stora enso Skog. 
Av de studier som vi gjort tillsammans med 
Skogforsk framgår att antalet markskador per 
hektar minskar till mindre än hälften jämfört 
med ”vanliga” avverkningar. Samtidigt noterar 
vi också en lägre bränsleförbrukning genom 
att skotaren kan köra på fastare underlag. 

Genom den studie som gjorts tillsammans 
med SLU kan Stora enso också visa att förar-
nas arbetsmiljö förbättrats. Den fysiska miljön 

med vibrationer och belastning upplevdes 
bättre. Förarna kände också mindre stress 
och högre arbetsglädje än tidigare. Ytterligare 
fördelar var att man ansåg att det mer struk-
turerade arbetssättet också hade förbättrat 
samarbetet och motivationen. 

Kärt barn har många namn. De principer 

som först föddes inom arbetslag 601  
i Stora enso, tillämpas nu allmänt i hela det 
svenska skogsbruket. Det är bara namnen 
som skiljer dem. holmen kallar sin metod  
för Spårlös Drivning, BillerudKorsnäs kallar  
sin metod Risa Rätt och Sveaskog benämner 
den Spårlöst Skogsbruk. 

Företagsexempel

Finlir invid  
fäbodarna   
när Stora enso skulle avverka 
invid de gamla fäbodarna Östra 
Öjungsbo, söder om Annefors i 
hälsingland, genomfördes omfat-
tande samråd med de nio delägarna 
i samfälligheten som äger marken. 

området är kulturhistoriskt in-
tressant med bland annat skydds-
värda stenhagar. efter avslutad 
avverkning städades det från grot 
och ris.

krafttag mot körskador ger resultat   

Laserskanning ger besked om skogen  
– och om var det är risk för körskador
SCa har infört systemet Skogsvinge 
som bygger på uppgifter insamlade av 
Lantmäteriet med hjälp av flygburen 
laserskanning. De kartor och bilder som 
systemet genererar ger detaljerade upp-
gifter om trädhöjd, virkesförråd och hur 
terrängen ser ut. De ger också besked om  
var skogens ”osynliga vattendrag” finns, 

det vill säga de områden som är känsliga 
att köra i vid blöt väderlek. 

– Det är ett fantastiskt verktyg som  
vi inte bara använder i våra egna skogar 
utan som också är tillgängligt för alla  
privata skogsägare som vi samarbetar 
med, säger elin olofsson som ansvarar  
för utvecklingen av Skogsvinge. 

L e v A N D e  S K o G A R  –  A T T  L e v A  A v  o c h  v i s t a s  iL e v A N D e  S K o G A R  –  A T T  L e v A  A v  o c h  v i s t a s  i

ny portal inspirerar till besök i skogen
Sveaskog har tagit ett konkret grepp för  
att råda bot mot de stadigt vikande besöks-
siffrorna i svenska skogar. Med portalen 
Våra strövskogar visas tydligt dels var 
Sveaskogs skogar finns, dels vad för typ  
av skog som döljer sig på varje liten del av 
kartan. Det är en skogsbrukets bestånds-
karta fast översatt till begripliga termer  
om ålder, trädslag och skogstyp. 

– vi vill göra det lättare för människor  
att komma ut i skogen, säger Johan eken-
stedt, verksamhetsplanerare på Sveaskog. 
vi vill visa att våra skogar är öppna för  
alla och att en skog kan ge rika naturupp-
levelser även om den brukas.

Totalt 1,3 miljoner hektar skogsmark 
finns att upptäcka på Våra strövskogar.  
www.sveaskog.se

roine Schenning, Stora enso, markerar  
en nyligen upptäckt fornlämning.
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i miLJömåLssystemets genera-
tionsmål anges den samhälls-
omställning som krävs inom 
en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås. Målen 
beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljö- 
arbetet ska leda till. 

I uppföljningen av miljö-
kvalitetsmålen bedöms om 
dagens styrmedel och åtgär-
der som görs före år 2020 är 
tillräckliga för att nå målen. 
Bedömningen sammanfattas  
i betygen ja, nära eller nej.

I Naturvårdsverkets för-
djupade utvärdering 2015, 
byggd på Skogsstyrelsens  
bedömning, är svaret nej –  
målet har inte nåtts och  
kommer inte att kunna nås.    

regeringen arbetar med att genomföra ett nationellt skogsprogram  
i Sverige. Bakgrunden är den viktiga roll som skogen har i arbetet med  
att utveckla ett ur alla perspektiv hållbart samhälle och komma bort  
från beroendet av klimatskadliga fossila energislag och produkter. I pro-
grammet lyfts också skogens roll för sysselsättning och ekonomi fram,  
liksom dess värden för biologisk mångfald och människors upplevelser. 

I många andra länder finns redan nationella skogsprogram.  
Till exempel har det i Finland under många år funnits olika former  
av nationella skogsprogram.  

skogsstyreLsen har på regeringens uppdrag gjort en sam-
manställning av kunskapsläget om skogen och dess sociala 
värden. I uppdraget ingick också att göra en analys av  
olika aktörers behov av åtgärder. 

Skogsstyrelsen definierar nu skogens sociala värden  
som ”de värden som skapas av människans upplevelser av 
skogen” .

I rapporten läggs en rad förslag för fortsatt arbete med 
skogens sociala värden. Bland annat föreslår Skogsstyrelsen 
att berörda aktörer utvecklar metoder för att ta fram kun-
skapsunderlag, gärna inom ramen för kommunal översikts-
planering och arbete med grön infrastruktur. Man anser 
att metoder för samråd och deltagandeprocesser behöver 
utvecklas, liksom även uppföljningsmetoder. Likaså bör 
forskningen om skogens sociala värden stärkas.

den svenska staten och skogsägarna har ett gemen-
samt ansvar för att skogspolitiken genomförs enligt 
dess intentioner. Sedan 1994 gäller principen  
”frihet under ansvar” för det svenska skogsbruket. 

Skogsvårdslagen anger miniminivåer, målen 
anger vartåt politiken syftar. Såväl den utredning 
som föregick 1994 års skogsvårdslag, som Miljö-
målsberedningen 2014, har utrett om kraven på  
miljöhänsyn kan preciseras. I bägge fallen ansåg 
man att detta inte går att göra på ett rättsäkert sätt. 

skogsindustrierna deLar regeringens uppfattning om att  
klimatförändringarna är en ödesfråga för mänskligheten och 
att det är en högt prioriterad miljöfråga. 

Miljömålsberedningen ska under 2015 utveckla en stra- 
tegi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig 
klimatpolitik. Därtill ska beredningen föreslå ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige som reglerar mål och uppföljning. 

Sverige ligger redan idag i topp inom EU när det gäller 
förnybar energi. Till stor del kommer denna förnybara energi 
från skogen och skogsindustrins processer. 

i sin utvärdering av Levande skogar konstate-
rar Skogsstyrelsen att miljöarbetet i skogen 
utvecklas positivt. Viktiga strukturer som död 
ved och gammal skog ökar, arbetet för att  
begränsa körskador ger effekt och riktade 
insatser görs för att förbättra levnadsvill-
koren för vissa specificerade arter. Detta är 
nödvändigt för att kunna vända trenden i 
miljötillståndet från neutral till positiv. 

Skogsindustrierna_anser

 Miljömålssystemet är bra – men som  
 miljökvalitetsmålet Levande skogar är  
 utformat är det inte motivationsskapande.  
 Målen måste fylla en funktion och vara  
 avvägda mot andra samhällsintressen. 

 Naturvårdsarbete i skogsbruket är  
 funktionellt. Den svenska skogspolitikens  
 kombination av styrmedel; statligt skyd- 
 dade områden och frivilliga åtaganden i en  
 skala från frivilliga avsättningar till gene- 
 rell hänsyn vid avverkning ger resultat.  
 Artdatabankens studie redovisar att 90  
 procent av de skogslevande arterna klarar  
 hyggesfasen med en kombination av  
 detaljhänsyn och hänsynsytor. Till detta  
 kommer effekterna av reservat och  
 frivilliga avsättningar.   

 Den nuvarande utvärderingen  
 av gynnsam bevarandestatus i  
 miljömålet saknar koppling till   
 skogspolitiken. Den utgår från  
 att 16 olika naturtyper ska  
 finnas  i förindustriellt tillstånd  
 på 20 procent av arealen. Det   
 innebär att 20 procent av  
 Sveriges produktiva skogsmarks-  
 areal inte kan brukas om målet  
 ska nås. Naturhänsynen i sam- 
 band med brukande beaktas inte.

 Som miljökvalitetsmålet Levande   
 skogar idag är formulerat är det  
 inte möjligt att nå – vare sig till  
 2020 eller inom en generation.  

SkoGSinDuStrierna anSer att:

Miljökvalitetsmålet Levande skogar

Nationellt skogsprogram 

Skogens upplevelsevärden Skogsnäringens  
sektorsansvar 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Miljöarbetet i skogen

Att hållbart brukande av skogen med ökad tillväxt  
och ökad produktion av biologiska råvaror och  
energislag är det mest effektiva sättet att tillvarata 
skogens klimatnytta. Tydliga forskningsresultat  
avvisar de ibland framförda teorierna om att istället 
använda skogen som kollager.  

Att det dialogprojekt som Skogsstyrelsen genomfört tillsammans  
med representanter för skogsbruk och ideella organisationer har varit  
bra. Det tydliggjorde att skoglig miljövård är en kombination av  
åtgärder på landskapsnivå och inte bara inom enskilda avverkningar. 

Vi ser det som en viktig uppgift att medverka till att utveckla ett  
nytt uppföljningssystem för miljöarbetet i skogen, eftersom det  
tidigare systemet var en betydande orsak till problemen.   

ett nationellt skogsprogram och önskar  
se ett brett upplägg som beaktar alla  
skogens värden. Programmet får inte be- 
gränsas till att omfatta bara skogsbruk  
utan måste också omfatta skogens roll  
i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.    

Skogens upplevelsevärden är ett vitt begrepp som  
rymmer många tolkningsmöjligheter. Det är därför  
i princip omöjligt att få en bred samsyn kring dess  
innehåll och innebörd. Skogsindustrierna anser att det 
inte är realistiskt att sätta upp uppföljbara mål för 
upplevelsevärden i skogen. Istället förordar vi att den 
dialogprocess om miljöhänsyn som genomfördes  
2013 kan fortsätta, med mål att nå en större samsyn 
om definitionen av skogens upplevelsevärden.    

Principen med avreglering och skogsnäringens 
sektorsansvar är bra. Den bygger på kunskap 
och en vilja att ta ansvar. Skogen och naturen 
är så mångfacetterad att den bara till ringa  
del går att inordna i ett system med rigida 
och tvingande regler. Sektorsansvaret skapar 
däremot förutsättningar för lokal anpassning 
och ger skogsägarna möjlighet att sköta sina 
skogar baserat på kunskap och efter egna in-
tentioner. De uppföljningar som görs visar att 
mijöhänsynen i skogen utvecklas positivt.   

SkoGSinDuStrierna anSer:

SkoGSinDuStrierna anSer:

SkoGSinDuStrierna VÄLkoMnar

SkoGSinDuStrierna anSer:

SkoGSinDuStrierna anSer:

under denna rubrik  
sammanfattas  
Skogsindustriernas  
uppfattning i aktuella  
skogspolitiska frågor. 
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iagrammen kan ses som ett delfacit
på de ambitioner som uttrycks i 
skogspolitiken av år 1993 med dess 
jämställda produktions- och miljö-

mål. Det breda genomslaget för skogscertifiering 
i slutet av 1990-talet är en annan, och starkt 
bidragande orsak till den bild av utvecklingen som 
förmedlas i diagrammen. 

i skogen är 20 år en mycket kort tid. Det finns där-
för ännu bara få forskningsresultat om hur arbetet 
med naturhänsyn påverkat den biologiska mång-
falden. Dock är de signaler som kommer positiva. 
De flesta naturvårdsåtgärderna ger full effekt först 
vid mitten eller slutet av detta sekel.   

andeLarna För skyddad skog kommer successivt att 
öka genom de markbyten som Sveaskog genomför 
med andra skogsbolag och privata skogsägare. 

Målet från 1998 var att ytterligare 900 000 hektar produktiv 
skogsmark skulle undantas från skogsproduktion till år 2010.  
Av dessa skulle 400 000 hektar ha någon form av formellt skydd  
samtidigt som skogsbolag och enskilda skogsägare frivilligt skulle 
skydda minst 500 000 skogsmark nedanför gränsen till fjällnära skog. 

År 1998 fanns det 230 000 hektar frivilligt skyddad skog nedan den 
fjällnära gränsen. År 2010 var motsvarande siffra 1 350 000 hektar 
– idag ännu något högre. Målet för frivilligt skyddad skog nåddes 
således med mycket bred marginal. Däremot är det oklart om målet 
för formellt skyddad skog nåddes, främst på grund av att uppgifterna 
om hur mycket skyddad skog det fanns 1998 varierar. 

Målet från1998 om att arealen gammal skog skulle öka med 
minst 5 procent till 2010 uppnåddes med råge. Merparten av den 
gamla skogen finns utanför de formella reservaten, huvudsakligen  
i de frivilligt skyddade skogarna.

Förändringen av arealen gammal skog framgår än tydligare  
i ett längre tidsperspektiv. De gamla skogarna i Sverige minskade 
ända fram till dess skogspolitiken förändrades 1994 och en stor  
del av skogsbruket några år senare anslöt sig till frivilliga certifie-
ringssystem. 

D

På det här uppslaget redovisar vi utvecklingen för substrat och företeelser 
som är viktiga för skogarnas biologiska mångfald. Uppgifterna gäller all skog  
i Sverige, alltså inte bara skogsindustrins egna skogar. Underlaget kommer  
från Riksskogstaxeringen eller från Skogsstyrelsens inventeringar. 

Fakta om tillståndet__
i_Sveriges_skogar

riksskogstaxeringen utgör Sveriges främsta källa till 
offentlig statistik om skogen och skogsmiljön. varje år 
inventeras cirka 12 000 provytor på ett strikt objektivt 
sätt. Nästan 100 000 träd mäts och en stor mängd  
variabler registreras.  

Verksamheten inleddes 1923 och arbetet har där- 
efter pågått med fortlöpande inventeringar som ger  
en mycket säker bild av tillståndet och utvecklingen  
i Sveriges skogar. 

Den generella hänsynen ger effekt
Artdatabanken har i en studie visat att 90 procent av de 
skogslevande arterna klarar hyggesfasen med en kombination 
av detaljhänsyn och hänsynsytor. 

riksskogstaxeringen
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Formella och frivilliga avsättningar

Areal gammal skog, fr.o.m 1998

Areal gammal skog, fr.o.m 1985

Målet från 1998 var att mängden död ved skulle öka med 
minst 40 procent i hela landet och med avsevärt mer i områden 
där den biologiska mångfalden är särskilt hotad. Målet uppnåddes 
redan 2006. hård död ved kan vara liggande eller stående och ha 
en diameter på minst 10 cm. För att klassas som hård död ved får 
den bara i mycket liten grad vara påverkad av nedbrytande orga-
nismer. Mängden hård död ved är viktig för att på längre sikt säkra 
tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier. 

Mängden hård död ved

Målet från 1998 var att arealen äldre lövrik skog skulle öka 
med minst 10 procent till 2010. Det finns inga tydliga orsaker  
till att den tidigare uppgående tendensen brutits. 

Areal äldre lövrik skog
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FIG 1. Areal (ha) skyddad produktiv skog inom:

Arealen gammal skog, (treårsmedeltal). Som gammal skog räknas skog äldre än 140 år 
i norra Sverige samt äldre än 120 år i övriga landet. Källa: Riksskogstaxeringen.

Inom reservat

Utanför formellt skyddad skogsmark

Totalt

Mål

Formella och frivilliga avsättningar Areal gammal skog, hektar

Areal gammal skog, hektar

Mängden hård död ved på produktiv skogsmark,  milj. m3

Äldre lövrik skog på produktiv skogsmark, hektar

Nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden

Biotopskydd och naturvårdsavtal

Frivilliga avsättningar
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Areal gammal skog (äldre än 140 år i boreal zon och 120 år 
i boreonemoral och nemoral zon). Glidande 5-års medeltal.
Källa: Riksskogstaxeringen.

Boreal (barrskog) zon

Boreonemoral (blandskog) och nemoral (ädellövskog) zon

Volymen hård död ved på produktiv skogsmark i hela Sverige från1998 till 2011. 
Källa: Riksskogstaxeringen.

Inom reservat (från 2004)

Utanför formellt skyddad skogsmark

Totalt

Mål

Arealen äldre lövrik skog. I södra Sverige skog äldre än 60 år och i norra Sverige skog 
äldre än 80 år, som innehåller mer än 25 procent lövträd.
Källa: Riksskogstaxeringen.

Inom reservat (från 2004)

Utanför formellt skyddad skogsmark

Totalt

Mål
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FIG 1. Areal (ha) skyddad produktiv skog inom:

Arealen gammal skog, (treårsmedeltal). Som gammal skog räknas skog äldre än 140 år 
i norra Sverige samt äldre än 120 år i övriga landet. Källa: Riksskogstaxeringen.
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Areal gammal skog (äldre än 140 år i boreal zon och 120 år 
i boreonemoral och nemoral zon). Glidande 5-års medeltal.
Källa: Riksskogstaxeringen.
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av Sveriges totalt 28,4 miljoner hektar skogklädda marker är  
drygt 25 procent på olika sätt skyddade och undantagna skogsbruk.  
Därutöver lämnas ytterligare åtta procent av marken i brukade skogar  
som generell hänsyn i samband med föryngringsavverkning.   

Skyddad skog i Sverige

Formellt skyddad skog
Under denna rubrik finns produktiv skogsmark  
som har olika typer av formellt skydd: Natur- 
reservat, naturvårdsområden, biotopskydd och 
naturvårdsavtal. 

Frivilligt skyddad skog
Skogsägare som är certifierade enligt något, eller 
båda, av certifieringssystemen FSC och PEFC  
avstår från att bruka minst 5 procent av den  
produktiva skogsmarksarealen på sina marker. 

improduktiv skogsmark
Med detta begrepp avses skog på magra marker  
där trädens sammanlagda tillväxt understiger en  
kubikmeter per hektar och år. Sådana marker är 
enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk  
och är viktiga för biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster.

Källa: Skogsstyrelsen

Se själv var de avsatta skogarna finns  
På Skogsindustriernas digitala karttjänst Skyddad skog finns  
interaktiva kartor som i detalj visar var de avsatta skogarna  
finns och vem som äger dem. 

Där kan man också välja att sortera på olika skyddsformer.  
Det finns idag flera tusen olika skyddade skogar av olika storlek,  
från något hektar till flera tusen. 

skyddadskog.se 

en fjärdedel av Sveriges skogar  
är undantagna från skogsbruk

Formellt skydd – nationalparker,  
naturreservat, naturskydds- 
områden, biotopskydd och  
naturvårdsavtal

7,4%

13,5%

4,8%
Skogsbrukets frivilliga  
avsättningar

Improduktiv skogsmark  
(som skyddas av SVL 13a §)
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