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En stark skogsnäring med stort miljöhänsyns-
tagande kräver att skogsbrukare och politiker 
drar åt samma håll. Sveriges skogsägare är 
beredda att dra sitt strå till stacken. Redan i 
dag gör skogssektorn stora frivilliga insatser. 
För att skogsägarnas allt större ansvarstagan-
de i miljöfrågor ska få effekt måste dock även 
politiken hänga med i svängarna. Därför be-
höver Sveriges miljömålssystem uppdateras.

Sveriges miljömål bör ha samma utgångs-
punkt som FN:s sustainable development 
goals (SDG): att hållbar utveckling kräver ett 

helhetsgrepp. Det kan inte vara vattentäta 
skott mellan mål för biologisk mångfald och 
mål gällande klimatpåverkan. Målen bör 
integreras bättre i varandra, eftersom kli-
matet är en förutsättning för levande skogar 
och tvärtom. Inte heller har vi råd att skapa 
konflikter mellan å ena sidan miljöhänsyn 
och å andra sidan socialt samt ekonomiskt 
ansvarstagande. 

FN:s mål för hållbar utveckling kopplar 
samman mål för bättre klimat och miljö med 
utveckling av ekonomisk tillväxt, hälsa och 

välbefinnande. De senare delarna ges i dag 
ingen vikt i det svenska miljömålsarbetet, vil-
ket gör att nödvändiga aspekter utesluts. Ska 
Sverige leda arbetet för en hållbar utveckling 
borde alla beståndsdelar integreras i arbetet.

Vid en revidering av miljömålen bör målet 
om Levande Skogar ta hänsyn till skogens 
klimatnytta. Den svenska skogens netto-
tillväxt tar årligen upp cirka 80 procent av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp. Dessutom 
är skogsnäringen en av de ledande krafterna 
inom den framväxande bioekonomin. Med 
rätt förutsättningar kan material från skogen 
ersätta fossila bränslen och material i ännu 
större utsträckning än idag. Ska detta ske är 
dock ett aktivt skogsbruk med tydliga politis-
ka spelregler ett måste. Att utvecklingsmålen 
inte står i vägen för varandra är en förutsätt-
ning om det fossilberoende samhället ska 
kunna fasas ut och vi ska kunna övergå till 
ett biobaserat samhälle.

Miljömålet Levande skogar är i dag alltför 
otydligt. Faktum är att målet är omöjligt att 
nå oavsett vilka åtgärder som görs i skogen. 
För att skogsnäringen ska kunna motiveras 
och prioritera rätt måste därför målet revide-
ras. Målbilden måste bli tydligare, väl avvägd 
och fler konkreta delmål måste sättas upp.  
På så sätt skulle det skogliga miljöarbetet 
kunna utvärderas bättre och kontinuerligt 
förbättras.

Breddas Sveriges miljömål med inspira - 
tion från FN:s hållbarhetsmål så kan Sverige  
stärka sitt arbete med hållbar utveckling.  
Det vore bra för miljön och klimatet, bra  
för skogsnäringen och bra för Sverige.

LINDA ERIKSSON, ANSVARIG  

SVENSK SKOGSPOLITIK

Har du frågor om miljömålen?
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

 Dags att byta ut miljömålen  
mot hållbarhetsmål
Sveriges skogsnäring tar ett stort miljöansvar varje dag samtidigt som den brukade 
skogen är en del av lösningen på de globala klimatutmaningarna. Ett holistiskt synsätt 
bör prägla Sveriges miljömålssystem. Det är hög tid för ett omtag!  
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POLITISKA MÅL

Miljömål för en levande skog 

Det sker en årlig övergripande uppföljning av 
de 16 miljökvalitetsmålen. Vart femte år sker 
även en fördjupad utvärdering. 2015 utfördes 
en fördjupad utvärdering av Levande Skogar 
som resulterade i en bedömning om att målet 
som helhet inte kommer att kunna nås till  
 

2020 med befintliga eller beslutade styr-
medel. I fokus stod uppföljningen av beva-
randestatus för miljöer och arter omnämnda 
i EU:s Art- och habitatdirektiv. Det konstate-
rades att trenden för många naturvårdspa-
rametrar såsom hård död ved, gammal skog, 
areal äldre lövskog är fortsatt positiv.

I den här skriften fokuserar vi på Levande 
skogar, men värt att notera är att skogs- 
näringens miljö- och hållbarhetsinsatser 
även påverkar miljökvalitetsmålen Ett rikt 
växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, 
Bara naturlig försurning samt Begränsad 
klimatpåverkan. 

För skogsnäringen är Levande skogar det mest centrala av Sveriges 
16 miljökvalitetsmål. Här berättar vi hur långt vi kommit inom de 
indikatorer som är relevanta för skogsbruket.

Riksdagens definition av  
miljökvalitetsmålet Levande skogar:
”Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
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Vid uppföljning av Levande skogar används ett antal 
indikatorer för att spegla tillståndet i naturmiljön och 
indikera utveckling i positiv riktning. Här redovisar 
Skogsindustrierna status för de fem indikatorer som  
vi bedömer är relevanta för skogsbruket.

Skydd av skogsmark
Arealen frivilligt skyddad skog över-
steg med mycket bred marginal del-
målet för 2010. Idag har 1,1 miljoner 
hektar skogsmark formellt skydd och 
1,3 miljoner hektar ett frivilligt skydd. 
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. 

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. Idag beräknas  
mängden hård död ved till  
4,4 m3sk/hektar. 

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 pro-
cent. 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 dagsläget har vi 1,2  
miljoner hektar äldre lövrik skog i 
Sverige.

Gammal skog
Under 1900-talet minskade arealerna 
av gammal skog starkt. För att bevara 
den biologiska mångfalden behövde 
arealen gammal skog öka. Som gam-
mal skog räknas skog äldre än 140 
år i norra Sverige och 120 år i övriga 
landet. AArealen av gammal skog 
utvecklas mycket positivt, Idag finns  
1,8 miljoner hektar gammal skog i 
Sverige.

Häckande fåglar
Fågelpopulationerna ger besked om 
skogens biologiska mångfald i ett vi-
dare perspektiv. Indikatorn i Levande 
skogar innehåller fyra grupper av 
skogslevande fåglar, totalt 16 arter. 
De följs sedan 2002 genom Svensk 
Fågeltaxerings årliga inventeringar. 
Sedan startåret har antalet fåglar i 
princip varit oförändrat i skogen.

Resultatet är utmärkt – målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt – kan förbättras.

Resultatet är dåligt – förbättringsbehovet är stort.

Samtliga indikatorer:
• Försurad skogsmark
• Gammal skog
• Hård död ved 
• Häckande fåglar i skogen
• Myrskyddsplanens  
 genomförande
• Nedfall av kväve
• Nedfall av svavel
• Skador på forn- och kultur  
 lämningar (se sid 22)

• Äldre lövrik skog
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REGERINGENS PRECISERINGAR

Miljökvalitetsmålet Levande skogar
SKOGSINDUSTRINS UPPFÖLJNING

Miljökvalitetsmålet Levande skogar
Skogsmarkens egenskaper 
och processer
Skogsmarkens fysikaliska, kemiska,  
hydrologiska och biologiska egen-
skaper och processer är bibehållna. 
 
Ekosystemtjänster 
Skogens ekosystemtjänster är vid-
makthållna. 
 
Grön infrastruktur 
Skogens biologiska mångfald är 
bevarad i samtliga naturgeografiska 
regioner och arter har möjlighet att 
sprida sig inom sina naturliga utbred-
ningsområden som en del i en grön 
infrastruktur.
 

Gynnsam bevarandestatus 
och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekomman-
de arter knutna till skogslandskapet 
har gynnsam bevarandestatus och 
tillräcklig genetisk variation inom  
och mellan populationer.
 
Hotade arter och återställda 
livsmiljöer 
Hotade arter har återhämtat sig och 
livsmiljöer har återställts i värdefulla 
skogar.
 
Främmande arter  
och genotyper 
Främmande arter och genotyper hotar 
inte skogens biologiska mångfald. 

Genetiskt modifierade  
organismer
Genetiskt modifierade organismer 
som kan hota den biologiska mång-
falden är inte introducerade.
 
Bevarade natur-  
och kultur miljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden i skogen 
är bevarade och förutsättningarna  
för fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena finns.
 
Friluftsliv
Skogens värden för friluftslivet är 
värnade och bibehållna.

Häckande 
fåglar

Skydd av 
skogsmark

Gammal 
skog

Hård 
död ved

Äldre lövrik 
skog

Indikatorerna ses över. De nuvarande indikatorerna för Levande skogar ses över av Naturvårdsverket 
tillsammans med Skogsstyrelsen. Bland annat ska de utvärdera hur väl nuvarande indikatorer fungerar 
vid uppföljning av miljömål samt om antalet indikatorer kan bli färre. 

… att miljökvalitetsmålet Levande skogar, med 
nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer 
att nås. Det är rimligt att konstatera att miljömålet 
som det är defini erat inte heller kan nås, oavsett 
vilka styrmedel eller åt gärder som genomförs. 
Miljömålssystemet behöver utvecklas för att bli mer 
motivationsskapande. Dagens miljömålssystem som 
är konstruerat och uttolkat så att stora miljöinsat-
ser inte uppmärksammas är inte motiverande. De 
frivilliga insatserna är så pass avgörande för ett bra 

miljötillstånd i skogen att de måste uppmärksammas i 
måluppföljningen. Det krävs väl avvägda mål, etapp-
mål och preciseringar som kan mätas på ett objektivt 
sätt. Miljömålssystemet måste vara konstruerat så att 
målen är begripliga för att skapa motivation.

... att etappmålet att frivilligt avsätta ytterligare  
200 000 hektar blir svårt att nå och kräver certifie-
ring av ytterligare ett mycket stort antal små privata 
skogsägare, eftersom storskogsbruket redan gjort 
sina avsättningar.

SKOGSINDUSTRIERNA ANSER… 
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Läs mer på webben: 
miljömål.se

Välj Levande skogar och därefter IndikatorerVill du veta mer? Läs mer på sidan 67–74.
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Innebörden av vissa etappmål är tydligt for-
mulerat i måltal som till exempel för etapp-
målet om Skydd av landområden, sötvattensområ-
den och marina områden där ambitionen är att 
till och med 2020 ha skyddat 20 procent av 
Sveriges land- och sötvattensmiljöer. 

I andra etappmål, som exempelvis Miljö-
hänsyn i skogsbruket, handlar det istället om att 
tydliggöra samhällets förväntningar på skogs-

brukets miljöhänsyn. Ytterligare andra etapp-
mål anger ambition att påbörja processer och 
initiativ som anses främja den skogspolitiska 
miljömålsuppfyllnaden. Detta beskrivs bland 
annat i etappmålet kring En dialogprocess i ett 
nationellt skogsprogram.
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Har du frågor om miljökvalitetsmålen?
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

En viktig del i Sveriges miljömålssystem är 
etappmålen. De ska steg för steg leda till att 
Sveriges generationsmål uppfylls respektive 
ett eller flera miljökvalitetsmål. Biologisk 

Mångfald är det etappmålsområde som är 
mest relevant för skogsnäringen. Här är en 
summering av Naturvårdsverkets uppföljning 
av etappmålen:

Naturvårdsverkets uppföljning av etappmålen

Läs mer på webben: 
Läs mer om miljömål,  

etappmål och generationsmål  
på miljomal.se
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 Ekosystemtjänster och resiliens 

Betydelsen av den biologiska mångfalden  
och värdet av ekosystemtjänster 

 Hotade arter och naturtyper

 Invasiva främmande arter

 Kunskap om genetisk mångfald 

 Helhetssyn på markanvändningen 

 Skydd av landområden, sötvattensområden  
 och marina områden 

 Miljöhänsyn i skogsbruket

 Ett variationsrikt skogsbruk

 En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

 Uppnått Nås i tid Nås ej i tid

Etappmålet har delvis uppnåtts

Etappmålet har delvis uppnåtts

Läs mer om generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål på miljomal.se



LEVANDE SKOGAR 2017 | 15

FÖRETAGENS ARBETE

Frivilliga insatser för biologisk mångfald
Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter i skogslandskapet kan 
fortleva. Därför bedrivs ett aktivt naturvårdsarbete utifrån gemensamma riktlinjer. 

Frivilligt miljöarbete är en naturlig utgångs-
punkt för skogsnäringens aktörer. I genom-
snitt visas en mer omfattande hänsyn än  
vad som krävs enligt skogsvårdslagens före-
skrifter. Vid slutavverkning eftersträvas till 
exempel att bevara befintliga naturvärden. 
Vid skötsel av ung- och gallringsskog kan det 
handla om att skapa nya framtida naturvärden.

För att ständigt bli bättre följer skogsföreta-
gen aktivt upp och utvärderar sitt miljöarbete 
utifrån ett antal indikatorer. Många företag 

utför till exempel årliga uppföljningar av 
antalet allvarliga körskador och av kvaliteten 
i miljöhänsynen. Resultatet från utvärdering-
arna används för lärandedialog med anlitade 
entreprenörer och egen personal. 

Genom certifieringssystemen FSC/PEFC för 
ansvarsfullt skogsbruk ökar också ambitionen  
inom naturvårdsarbetet. Idag är cirka 60 
procent av all skogsmark i Sverige certifierad, 
en mycket hög siffra sett i ett interna-
tionellt perspektiv.

FÖRETAGSEXEMPEL

 Positiva mångfaldsbesked  
efter SCA:s naturvårdsbränning 
SCA utförde en naturvårdsbränning 
på Märrviksnäset i Medelpad år 
2010. Fem år senare inventerade 
Länsstyrelsen området och fann, till sin 
stora överraskning, den hotade och 
rödlistade vedskalbaggen Raggbock, 
Tragosoma depsarium. Det var första 
gången arten påträffades i Medelpad 
på 50 år. Raggbock söker sig till 
liggande död ved av tall, så kallade 
tallågor. Även vid tidigare naturvårds-
bränningar i Sverige har man kunnat 
konstatera att arten har gynnats. 

Raggbocken i Medelpad kan ses  
som ett kvitto på ett lyckat naturvårds-
arbete för SCA som årligen genomför 
naturvårdande skötsel över stora 
arealer i norra Sverige. Vill du veta mer? 

Tomas Rydkvist,  
naturvårdsspecialist, SCA

tomas.rydkvist@sca.com

Raggbock (Tragosoma depsarium),  
en sällsynt vedlevande skalbagge som gynnas  
av skogsbrukets naturvårdsbränningar.
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Kvalitet i miljöhänsyn
Implementeringen av målbilderna 
för god miljöhänsyn fortsätter och 
förväntas leda till en förbättrad 
kvalitet i miljöhänsynen. Omfattande 
utbildningssatsningar har skett inom 
skogsnäringen. 

Virkesförråd grova träd
När det gäller volymen grova träd  
i Götaland och Södra Norrland är  
trenden positiv enligt Riksskogs-
taxeringen.

Andel miljöhänsyn som 
lämnas vid slutavverkning
Omfattar den generella hänsynen, till 
exempel hänsynskrävande biotoper, 
kantzoner, trädgrupper samt detalj-
hänsyn till död ved och naturvärdes-
träd. Enligt de senaste uppskattning-
arna lämnas 8–10% av arealen som 
hänsyn vid slutavverkning. Siffran är 
något lägre inom privat skogsbruk. 

Frivilliga avsättningar
Värdekärnor och andra områden 
med höga naturvärden undantas regel- 
mässigt genom frivilliga avsättningar. 
Dessa avsättningar tillkommer konti- 
nuerligt och även mer koncentrerat i 
samband med riktade inventeringar. 
Ca 1,3 miljoner hektar produktiv skogs-
mark utgörs av frivilliga avsättningar. 
Företagens avsättningar finns redo- 
visade på skyddadskog.se.

Hänsyn till skogens vatten
En profilfråga för hela skogsnäringen 
och ett område där man sett en bety-

dande förbättring under de senaste 
10–15 åren. Förbättringar har skett 
när det gäller hänsyn vid passager 
över bäckar och vattendrag samt med 
arbetet att förebygga körskador intill 
vatten. En intensiv metodutveckling 
sker för tillfället. Återställande av 
våtmarker samt åtgärder för att öka 
andel löv längs vattendrag vid gall-
ring bedöms också leda till en fortsatt 
förbättring av tillståndet.

Bränning av skogsmark
Bränning är en av de viktigaste 
naturvårdande skötselåtgärderna 
för att främja biologisk mångfald. 
Inom det certifierade skogsbruket 
utförs både bränningsåtgärder i av-
satta områden samt av hyggen med 
lämnad hänsyn. Inom många företag 
riktas bränningsinsatser till landskap 
med historisk sett hög brandfrekvens 
och utgör på så vis ett bra exempel 
på landskapsekologisk planering. 
Praktiska svårigheter med att utföra 
bränningsinsatser är dock ett ständigt 
närvarande problem som försvårar 
genomförandet av skogsnäringens 
ambitioner.

Hyggesfritt skogsbruk
Hyggesfritt skogsbruk är ett komple-
ment till trakthyggesbruk och särskilt 
lämpligt i tätortsnära områden eller 
i områden med höga naturvärden 
knutna till marksvamp eller hänglavar. 
Mer forskning behövs kring de 
hygges fria metodernas effekter på 
biologisk mångfald och sociala 
värden. Försöksverksamhet har under 

de senaste åren initierats i ett antal 
områden i mellersta och norra Sverige 
som på sikt kommer kunna utvärderas.

Aktiva åtgärder i områden 
med frivilligt skydd
Många skogsägare arbetar idag 
aktivt med att bedriva naturvårdande 
skötsel i de avsättningar som hyser 
skötselkrävande biologisk mångfald. 
Utöver naturvårdsbränningar kan det 
till exempel röra sig om att gynna löv-
träd genom plockhuggning av gran i 
lövdominerade skogar eller genom att 
återställa skogliga våtmarker. 

Aktivt arbete med åtgärds-
program för hotade arter
Åtgärdsprogram med specifika hand-
lingsplaner för särskilt utpekade arter 
finns framtagna för ett antal hotade 
och minskande arter. Skogsnäringen 
arbetar här tillsammans med läns- 
 styrelserna. Samverkan kring denna 
fråga kan och bör intensifieras 
framöver.

Kompetensutveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling är 
en förutsättning för att skogsnäringen 
ska kunna bidra till måluppfyllnad 
kring de skogspolitiska miljömålen. 
Stora och breda utbildningssatsningar 
inom naturvård och mark- och vatten 
genomförs årligen. Samverkan mellan 
företag har den senaste tiden ökat 
inom ramen för samarbetet med 
Skötsel skolan (se sid 62).
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SKOGSINDUSTRINS INDIKATORER

Uppföljning av företagens arbete för biologisk mångfald

Kompetens-
utveckling

Kvalitet i 
miljöhänsyn

Virkesförråd 
– grova träd

Andel miljö-
hänsyn som 
lämnas

Frivilliga 
avsättningar

Hänsyn 
till skogens 
vatten

Bränning 
av skogs-
mark

Hyggesfritt
skogsbruk

Aktiva 
åtgärder i 
områden med
frivilligt skydd

Aktivt arbete 
med åtgärds-
program för
hotade arter

De här indikatorerna har skogsindustrin valt för att de representerar åtgärder som 
är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen.

Resultatet är utmärkt  
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt  
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt  
– förbättringsbehovet är stort.
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FÖRETAGSEXEMPEL

 Dialog skapar enighet vid sjön Yxen
En viktig ingrediens i ett hållbart 
skogsbruk är en fungerande dialog 
med olika intressentgrupper. Varje 
år hålls ett stort antal samråd för att 
informera och nå samförstånd om 
planerade åtgärder och möjliga an-
passningar. Ett exempel på en lyckad 
intressentdialog genomförde Stora 
Enso Skog inför avverkning vid sjön 
Yxen 2016. Yxens fiskevårdsförening 
uppmärksammade Stora Enso på Yx-
bäckens bestånd av naturligt reprodu-
cerande öring, något som är ovanligt. 
Martin Persson och Tony Karlsson 
från Stora Enso åkte ut till bäcken 
tillsammans med företrädare för 
fiskevårdsföreningen, som visade var 
öringen föryngrar sig. Stora Enso fick 
då även kunskap om att sandsländan, 

som är en viktig föda för öringen, 
svärmar i den intilliggande skogen. 
Som en följd av detta utökade Stora 
Enso hänsynen vid avverkningen och 
lämnade en bredare kantzon mot 
bäcken och den intilliggande sjön.

FÖRETAGSEXEMPEL

 SCA skapar mångfaldsparker
SCA förvaltar fem mångfaldsparker i 
Sverige. De senaste tillskotten är Mär-
lingsberget i sydöstra Jämtland och 
Njurundakusten i södra Medelpad, 
som båda invigdes 2015. Mångfalds-
parkerna är större landskapsavsnitt 
där minst hälften av områdena avsätts 
eller sköts för att gynna befintliga na-
turvärden. I de områden som pekas ut 
som mångfaldsparker genomförs även 
många åtgärder för att öka tillgänglig-
heten för allmänheten och för att höja 
upplevelsekvaliteten för friluftslivet. 

Vandring i Märlingbergets mångfaldspark.
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Vill du veta mer? 
Martin Persson,  
planeringsledare,  
Stora Enso

martin.persson@ 
storaenso.com

Vill du veta mer? 
Tomas Rydkvist,  
naturvårdsspecialist, SCA

tomas.rydkvist@sca.com

FOTO PER-ANDERS SJÖQUIST
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FÖRETAGENS ARBETE

För skogens upplevelsevärden
Skogen är en ovärderlig men underutnyttjad plats för upplevelser och rekreation. 
Skogsindustrin vill bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet. 
Det finns fantastiska möjligheter att utveckla natur- och upplevelseturismen i de 
svenska skogslandskapen. 

Vandra, cykla, orientera, tälta, jaga, plocka 
bär och svamp – ja det finns gott om fri-
tidsaktiviteter vi tycker om att göra i skogen. 
För många är skogen en plats för eftertanke 
och reflektion i kombination med motion. 
Skogens betydelse för rekreation och åter-
hämtning har uppmärksammats på senare 
tid. Återhämtningsskogar ingår till exem-
pel som en viktig del i rehabiliteringen av 
människor med olika former av stressrela- 
terade symptom.

Studier har visat att den mest avkopplande 

skogstypen är strövvänlig äldre produktions-
skog. Den anses trevlig att röra sig i och ger 
lugn och ro. Finns här utkiksplatser skänker 
de vandraren en särskild känsla av storsla-
genhet och ödmjukhet. Åldersmässigt befin-
ner sig denna skog i spannet från sen gallring 
till slutavverkningsmoget. 

I Sverige har vi en unik tillgänglighet till 
skogen tack vare Allemansrätten och de in-
satser som görs av skogsnäringen och andra 
aktörer.
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SKOGSINDUSTRINS INDIKATORER

Uppföljning av företagens arbete med upplevelsevärden

Skogsbrukets
kunskap om 
hur upplevelse-
världen kan 
förstärkas

Insatser som 
underlättar 
tillgängligheten

Besök
i skogen

Skolskogar

Skötsel av
skogsmark som 
i högre grad 
används för 
rekreation

Samråd vid 
avverkning av skog
som i hög grad
används för 
rekreation

Hänsyn till 
forn- och kultur- 
lämningar

KUNSKAP                      
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 TILLGÄNGLIGHET:

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 skogs-
bilvägar som täcker hela landet. På 
flera platser görs insatser för att visa 
på rekreationsmöjligheterna och un-
derlätta för dem som inte har så stor 
naturvana att ge sig ut i skogen.  

Besök i skogen
Det finns omfattande forskning från  
olika länder som bekräftar att män-
niskor mår bra av att vistas i skog  
och natur och att det också påverkar 
hälsan. Vi vill att fler människor  
besöker våra skogar.

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. 

 SKÖTSEL:

Skötsel av skogsmark 
som i högre grad används
för rekreation
I skogar som ligger invid tätorter  
eller bostadsområden är behovet att
beakta skogens upplevelsevärden 
särskilt stort. Det kan till exempel 
innebära att man gallrar skogen i 
omgångar. 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. 

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 motions-
spår eller en orienteringsklubb som 
ritar kartor och planerar en tävling. 

Hänsyn till forn-  
och kulturlämningar 
Andelen forn- och kulturlämningar 
som skadas av skogsbruk är fortfaran-
de för hög enligt de inventeringar som 
görs av Skogsstyrelsen. Branschen har 
arbetat fram gemensamma riktlinjer 
för hänsyn till kulturlämningar som nu 
håller på att implementeras.

 KUNSKAP:

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

Skogsindustrin arbetar med att bevara och utveckla upplevelsevärden inom tre 
områden: tillgänglighet, skötsel och kunskap. Skogen ska skötas så att den är lätt 
att ta sig ut i och skog med höga rekreationsvärden ska skötas extra omsorgsfullt.

Resultatet är utmärkt  
– målet har nåtts med råge.

Resultatet är medelmåttigt  
– kan förbättras.

Resultatet är dåligt  
– förbättringsbehovet är stort.
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Vi ska bruka skogen så  
att den bidrar till att öka  

människors livskvalitet.

Vi ska bruka skogen så  
att alla arter i det svenska  
skogslandskapet kan fortleva.
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SKOGENS ROLL FÖR KLIMATET

Växande skog binder koldioxid
Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Skogen och dess produkter är 
en del av lösningen på vår tids ödesfråga; den globala uppvärmningen och dess 
klimateffekter. Växande skog binder koldioxid.

När vi diskuterar biologisk mångfald och art-
rikedom behöver vi även känna till och väga 
in skogens och skogsprodukternas värde för 
klimatet. För att stoppa temperaturökningen 
och de dramatiska konsekvenser den har för 
vårt klimat och vårt liv här på jorden måste 
vi minska koldioxidutsläppen. Vi måste där-
för drastiskt få ner användningen av fossila 
material som kol och olja. Det kan vi göra 
genom att ersätta det fossila med förnybara, 

biobaserade material från skogen. Skogsba-
serade produkter lagrar koldioxid under hela 
sin livslängd. De är också tillverkade av en rå-
vara som binder koldioxid medan den växer. 
En skog som har växt klart binder avsevärt 
mycket mindre koldioxid. Död ved tar inte 
upp någon koldioxid och ved som förmultnar 
släpper till och med ut koldioxid.



Koldioxid binds av växande skog. 
För varje träd som skördas plan-
teras minst två nya som fortsätter 
binda kol. Skogsindustrin vidare-
förädlar skogens råvaror. Genom 
innovation tas allt mer av råvaran 
tillvara och nya produkter ser da-
gens ljus. Materialen återanvänds. 
Träfibern kan återvinnas upp till 
sju gånger. När träfibern till slut är 
uttjänt kan den tillsammans med 
restprodukter från skogsindustrin bli 
bioenergi för uppvärmning, el och 
drivmedel. Vid förbränning bildas 
koldioxid. Den tas upp på nytt av 
växande träd, som kan användas 
för att skapa nya material och 
produkter – ett nytt kretslopp kan 
börja.
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Hur fungerar skogens 
kretslopp? Skog och även världshaven är 

kolsänkor. När skog växer binds 
kol i träden genom att koldioxid  
absorberas samtidigt som syre  
bildas. Sänkan uppstår när till - 
växten av skog är större än av- 
verkningen.  

Sveriges skogar skulle kunna binda 
mer kol än de gör idag genom en 
ökad tillväxt och genom att vi ökar 
produktionen av skogsbaserade 
produkter. Kolet som binds i trädet 
fortsätter nämligen att lagras i 
produkterna. Exempel på fossila 
material som skogsråvaran kan 
ersätta är olja, naturgas, stenkol, 
betong, stål, aluminium och plast. 

Vad är en kolsänka? Kan Sveriges skogar  
binda mer kol?

Det finns två sorters koldioxid; nej, 
alla koldioxidmolekyler ser likada-
na ut, men de kommer från olika 
källor. Biogen koldioxid frigörs när 
träd och växter förmultnar eller när 
virke bränns. Det är en typ av koldi-
oxid som redan ingår i atmosfärens 
kolkretslopp. Fossil koldioxid frigörs 
när olja, kol och naturgas, som le-
gat lagrad i jordskorpan i miljontals 
år, förbränns. Den tillför atmosfären 
nya mängder koldioxid och är den 
stora boven i klimatdramat. 

Finns det flera sorters 
koldioxid?

Frågor och svar om skogens roll för klimatet
Kan allt som görs av olja göras av skog? Vad är en kolsänka?  
Här kan du lära dig mer om skogens roll för klimatet. 

Koldioxid

Skog – förnybar
råvara

Vidareförädling

Bioenergi

Återvinning

Innovation

Avfallshantering  
och värmeverk

Den svenska skogen växer totalt 
med 120 miljoner kubikmeter varje 
år. Det innebär att den binder 
drygt 140 miljoner ton koldioxid. 
Det är dubbelt så mycket som de 
totala svenska utsläppen av koldi-
oxid. Netto minskar det svenska 
skogsbruket mängden koldioxid 
i atmosfären med ca 60 miljoner 
ton per år.

Svar ja. Skogsråvaran har fantas-
tiska egenskaper som gör att den 
kan bli lika hård som stål och lika 
mjuk som plast. Skogsbruket skulle 
i ökande grad kunna leverera 
basråvara till industrier som idag 
tillverkar produkter från fossil olja. 
I så kallade bioraffinaderier kan 
skogsråvaran förädlas och material 
framställas till exempelvis fordons-
bränsle, bioplaster och textilier.

Hur mycket kol binder 
Sveriges skogar?

Kan allt som görs av olja 
göras av skog?

Läs mer om skog och klimatnytta:

SLU/Future forest: Här finns bland 
annat rapporten ”Aktivt skogsbruk 
gör störst klimatnytta” 
slu.se, sök Aktivt skogsbruk

KSLA: Publikationen ”Skogens 
bidrag till ett bättre klimat” 
ksla.se, sök Publikationer

… att ett aktivt skogsbruk med klok användning 
av skogens produkter är den bästa strategin 
för att med skogens hjälp motverka ökningen 
av växthusgaser i atmosfären. Skogen kan  

samtidigt erbjuda många andra ekosystem-
tjänster och det är viktigt att balansera alla 
dessa så att vi utvecklar ett skogsbruk som 
tillgodoser många behov.

SKOGSINDUSTRIERNA ANSER… 
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SKOGLIG FORSKNING

Miljöhänsyn gynnar 
den biologiska mångfalden
Ett viktigt mål för den skogliga naturvårdsforskningen är att utveckla metoder  
som gör att skogarnas biologiska mångfald kan fortleva. Lika viktigt är att  
fastställa vilken effekt dagens naturvård kommer att få i framtiden.

Forskning om naturvårdsfrågor i skogen är en 
ung disciplin. Det var i början av 1990-talet 
som biologisk mångfald blev en huvudfråga i 
det svenska skogsbruket. Bland annat skogs-
vårdslagens mål om hög virkesproduktion 
kompletterades 1994 med ett jämställt mål 
om bevarad biologisk mångfald. I princip alla 
utvecklingsresurser 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 inne-
bär att bygga in biologiska strukturer som 
blivit bristvaror i svenska skogar. Med hjälp 
av forskarna utarbetades då de principer med 
miljöhänsyn, frivilliga avsättningar och reser-
vat som fortfarande gäller för naturvården i 
skogarna. Sedan dess har forskningen både 
breddats och intensifierats. Idag sker forsk-
ning om skoglig naturvård vid SLU, Skogforsk 
och inom Future Forests och vid flera 
andra universitet och högskolor.
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Miljöhänsyn fungerar!

Högstubbar som skapas i samband med 
slutavverkning gynnar många arter, varav flera 
hotade och sällsynta. Särskilt är det vedlevan-
de skalbaggar som mår bra av kvarlämnade 
högstubbar. Skalbaggarna gnager gångar 
både i innerbarken och vidare in i splintveden, 
där larvutvecklingen sker. Detta gnagande re-
sulterar ofta i att man på lite äldre högstubbar 
hittar rikligt utvecklade gångsystem under bar-
ken och utgångshål, där fullbildade skalbaggar 
har lämnat veden. 

Forskare vid Skogforsk har nu visat att dessa 
gångsystem också kommer andra insekter till 
nytta. I en studie kunde man konstatera att en 
hög andel av skalbaggsgångarna utnyttjades 
av vedlevande steklar efter det att skalbaggar-
na lämnat högstubben på de äldre hyggena. 
Naturvårdsnyttan med högstubbar på hyggen 
hänger på detta sätt med in i nästa fas för 
skogen, den sk ungskogsfasen och gynnar fler 
insektsgrupper än skalbaggar.
Referens 1, sid 75.

Friställda träd, som lämnas som hänsyn vid 
slutavverkning, är ofta dåligt anpassade 
för att klara av höga vindstyrkor. Att en viss 
andel blåser ned är därför nästan alltid att 
räkna med. De träd som blåser omkull bidrar 
till att öka mängden död ved under hygges- 
och ungskogsfasen, men kan också skapa 
förutsättningar för skadeinsekter och försvåra 
skogsvårdsåtgärder. I en publicerad studie vid 
SLU undersöktes hur hög andel träd som blåst 
ned på upp till 20 år gamla hyggen. Den ge-
nomsnittliga dödligheten låg på 19% men med 
stora skillnader mellan trädslag, markfuktighet 
och platsens utsatthet för vind. Gran på fuktig 
mark i vindutsatta lägen var mest utsatt jämfört 
med tall och björk på frisk mark. Den absoluta 
merparten av alla vindfällen skedde under de 
5–6 första åren efter avverkning. 
Referens 2, sid 75.

Högstubbar ger naturvårdsnytta 
under lång tid

Nedblåst miljöhänsyn på hyggen

Miljöhänsyn innebär att biotoper, kantzoner, grupper av träd, enstaka grova 
träd och död ved lämnas i samband med avverkning. Hänsynen utförs enligt 
lag på frivillig väg bland annat genom certifieringsregler i samband med allt 
skogsbruk i Sverige.

32 | LEVANDE SKOGAR 2017

De skogliga impedimenten utgör cirka 15 
procent av all skogsmark och är i Sverige skyd-
dade enligt Skogsvårdslagen. De vanligaste 
typerna av impediment är olika former av 
trädklädd myrmark samt hällmarksimpediment. 
De skogliga impedimenten antas kunna hysa 
potential både genom att bidra med biologisk 
mångfald samt ekosystemtjänster och grön 
infrastruktur. I ett nyligen påbörjat projektet 
vid SLU i Uppsala ska forskare i första hand 
studera betydelsen av impedimenten för den 
biologiska mångfalden. Man kommer även att 
undersöka om olika typer av naturvårdande 

skötsel skulle kunna tillämpas i vissa typer av 
impediment för att öka deras naturvårdskvali-
tet. Bland annat bedöms vedlevande insekter 
knutna till solexponerad död tallved samt vissa 
fågelarter kunna gynnas av impediment. 

Vad är ett impediment?
Impediment är mark med låg förmåga att 
producera virke. Det kan till exempel vara olika 
typer av myrmarker, hällmarker eller fjäll. 

Impediment har en produktionsförmåga som 
är lägre än en skogskubikmeter (m3sk) per 
hektar och år.

I ett försök utfört på SCA:s mark i Västernorr-
land undersöktes i två omgångar överlevnad 
av mossor i bäcknära kantzoner i samband 
med avverkning, först direkt efter avverkning 
och sedan 10 år senare. Efter att antalet 
rödlistade arter vid första inventeringen minskat 
relativt snabbt visade den andra inventeringen 
att utdöendet vid andra inventeringen stannat 
av. 6 av 10 rödlistade arter fanns kvar jämfört 
med 2 av 10 på det intilliggande hygget. 
Detta var överraskande positiva resultat med 
tanke på att de undersökta zonerna var relativt 
smala, 10 meter breda. Miljöhänsyn kan mildra 
hyggeseffekterna för rödlistade arter på ett 
betydande sätt.
Referens 3, sid 75.

Rödlistade mossor finns kvar  
i kantzoner mot bäckar  

Pågående forskningsprojekt:
Myr- och hällmarkens betydelse ska kartläggas

I en studie utförd på Holmens mark i Hälsing-
land undersökte en forskargrupp från SLU 
överlevnaden av ett antal erkänt känsliga 
mossor och lavar i hänsynsytor efter slutav-
verkning. Resultaten pekade överlag på en 
betydligt högre överlevnad i hänsynsytorna för 
de rödlistade arterna (35–92 procent) jämfört 
med på hygget. Att överlevnaden var så hög är 
hoppfullt då de undersökta arterna anses vara 
krävande och i regel betraktas som mycket 
känsliga för skogsbruk. 
Referens 4, sid 75.

Hänsynsytor som livbåtar  
för hyggeskänsliga arter
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Skogforsk har i ett samarbete med finska 
kollegor samlat den befintliga kunskapen om 
dikesrensningens nytta för skogsproduktionen 
i en nyligen publicerad forskningsartikel. 
Syntesen, som uteslutande baseras på finska 
försök genomförda på torvmark, konstaterar 
att en korrekt utförd dikesrensning under rätt 
del av omloppscykeln och på lämplig mark 
kan ge betydande tillväxtökningar under 
15–20 år. Behovet av dikesrensning bedöms 
dock vara lägre i mer produktiva bestånd 
med virkesförråd över 150 skogskubikmeter 
per hektar, där den naturliga transpirationen 
är tillräckligt hög för att motverka dränerings-
behovet. Behovet av dikesrensning bedöms 
vara som störst under de första 30-40 åren 
av omloppscykeln. Bristen på data från dikes-
rensning utförd på frisk-fuktig fastmark, särskilt 
på grandominerad mark, betonas och gör 
det svårt att direkt applicera studiens resultat 
till svenska förhållanden. Referens 5, sid 75.

Dikesrensningens nytta  
för skogsproduktionen
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Det i framtiden allt varmare klimatet leder 
inte bara till tillväxtökning i skogen utan 
spås även leda till ökade problem med 
stormskador, ökade utbrott av skadeinsekter 
samt ökad förekomst av rotröta. Dessa ökade 
risker är viktiga att beakta vid val av framtida 
skötselstrategier inom skogsbruket. 

Forskare vid SLU samt Linneuniversitetet 
har nu med hjälp av ett simuleringsförsök 
utvärderat vilka förändringar i skötselstrate-
gier som kan tänkas vara mest effektiva för 
att möta dessa utmaningar med utgångspunkt 
från situationen i södra Sverige. Tänkbara 
skötselstrategier som lyfts fram för en ökad 
produktion och lönsamhet är minskade gall-
ringsintensitet och förkortade omloppscykler 
tillsammans med ökat inslag av alternativa 
trädslag såsom hybridlärk eller hybridasp.
Referens 6, sid 75.

Snytbaggen utgör ett av de största problemen 
för skogsbrukets föryngringsarbete som med 
sitt gnag dödar nyplanterade barrträdsplan-
tor, ett problem som ofta är omfattande under 
de första tre åren efter avverkning.

Forskare vid SLU och Skogforsk har i en ny 
studie undersökt när under planteringssäsong-
en, under tredje året efter avverkning, som 
det är optimalt att plantera barrträdsplantor 
för att minska risken för snytbaggeskador. 
Resultaten visade att plantering i mitten av 
juni klarade sig bäst undan snytbaggeskador 
jämfört med planteringar som gjorts en må-
nad tidigare i mitten av maj. Detta på grund 
av att den tidigare planteringstidpunkten 
sammanfaller med den tid då snytbaggens 
näringsgnag är som störst. I mitten av juni 
däremot har snytbaggarna getts sig i väg  
från hygget för att svärmning vilket resulterar  
i minskade skador. Forskarna betonar dock 
att man måste beakta 
den ökade uttorknings-
risken för plantor som 
planteras i mitten av  
juni vid slutligt val av  
planteringstidpunkt.
Referens 8, sid 75.

Under 2015 genomförde Skogforsk en ut-
värdering av möjligheterna till rationalisering 
i planeringsarbetet. Arbetet genomfördes 
genom intervjuer av representanter från 
skogsföretagen med ansvar för drivnings-
planering. Utvärderingen konstaterar att 
planeringen under de senaste åren blivit mer 
effektiv som en effekt av nytillkommande be-
slutsunderlag i form av gallringspunkter och 
markfuktighetskartor. Samtidigt konstateras 
det i rapporten att det finns goda möjligheter 
till effektivisering när det gäller datainsamling 
i fält samt vid skapandet av trakthandlingar 
efter utförd planering.
Referens 7, sid 75.

Möjligt att rationalisera  
planeringsarbetet

Senare planteringar minskar  
snytbaggeskador

Skoglig produktionsforskning
Den svenska skogen växer med hjälp av sol, luft och vatten och producerar 
virke och energi för framtiden. I ett varmare klimat kommer förnybara råvaror 
från skogen sannolikt att spela en allt större roll. Genom ökad tillväxt i skogen 
kan vi öka klimatnyttan och tillverka alternativ till mer klimatpåverkande  
produkter och energislag. 

Klimatanpassat skogsbruk  
i södra Sverige
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SKOGLIG MILJÖHÄNSYN

Medvetet skogsbruk i praktiken
I samband med avverkning tar skogsägarna så kallad miljöhänsyn genom  
att spara värdefulla träd, träddungar och kantzoner. Miljöhänsynen är  
en grundpelare i det svenska skogsbruket.

I genomsnitt lämnar svenska skogsägare idag 
8–10 procent av arealen som miljöhänsyn vid 
slutavverkning. Det innebär ett betydande 
tillskott till de redan stora arealer skog som 
genom lag och certifieringssystem undan-
tas från avverkning. Till det kommer den 
punktvisa miljöhänsynen som innebär att 
gamla och grova träd samt död ved lämnas i 
samband med avverkning.

Miljöhänsyn utgör en del av det skogliga 
sektorsansvaret och har sedan många år varit 
en central ambition inom skogsnäringens 
miljöarbete. Skogsägarnas omfattande insat-
ser, som går utöver det som kan krävas med 

stöd av Skogsvårdslagen, är en förutsättning 
för att Sverige ska kunna göra verklighet av 
sina miljöambitioner.

Dagens miljöhänsyn har praktiserats under 
cirka 20 år i Sverige och bidrar starkt till att 
både mildra negativa hyggeseffekter samt 
till att skapa nya naturvärden för biologisk 
mångfald. Utöver att fungera som livbåtar  
för hyggeskänsliga arter berikar den lämnade 
miljöhänsynen på flera sätt den uppväxande 
skogen. De skogar som idag föryngras kom-
mer att hysa betydligt fler naturvärden jäm-
fört med de skogar som föryngrades tidigare.
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OM MÅLBILDER

Dialog och samsyn för god miljöhänsyn
Det finns ett stort behov av dialog om vad som är god miljöhänsyn  
i skogsbruket. Nu har skogssektorn enats om gemensamma målbilder.

– Det här är ett jättebra avstamp för en 
fortsatt dialog för att följa upp och utveckla 
målbilderna, säger Herman Sundqvist, gene-
raldirektör för Skogsstyrelsen.

För några år sedan blev det tydligt att 
Skogsstyrelsen och skogsbruket i sina 
uppföljningsarbeten hade olika syn på vad 
som ska uppnås i miljöhänsynen vid olika 
skogsbruksåtgärder. Därför har arbetsgrupper 
med alla parter inom skogsbruket, ideella 
organisationer och berörda myndigheter tagit 
fram sektorns gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn.

– Den svenska skogspolitiken bygger på att 
sektorn tar ett större ansvar än vad lagen krä-
ver. Det här är ett sätt att tolka vad det är vi 
ska göra utöver lagens krav i miljöhänsynen, 

säger Linda Eriksson, ansvarig för svensk 
skogspolitik på Skogsindustrierna.

Hon tycker att dialogen som arbetssätt har 
varit mycket positivt och uppskattat av alla 
som varit med.

Sammanlagt har ett 40-tal målbilder  
tagits fram inom de fyra temaområdena 
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FÖRETAGSEXEMPEL

 Utbildning i målbilder hos Såg i Syd 
Såg i Syd arrangerade 11 utbild-
ningar på fem olika platser i Göta-
land, med tillsammans över 200 
deltagare ur kategorierna fälttjänste-
män, maskinförare och skogsvårds-
personal. Utbildningarna genomför-
des som heldagsövningar med ett 
par timmars teori inomhus följt av 
praktiska övningar utomhus vid olika 

typer av hänsynskrävande miljöer, 
såväl naturmiljö och kulturmiljö  
som miljöer nära inpå bebyggelse.
I bild syns en av kursledarna,  
Stefan Olheden berätta om en 
hänsynskrävande art man fann vid 
bäcken. Kursledare Henrik Linde-
spång syns som nummer två från 
vänster i bild.
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Vill du veta mer? 
PerArne Nordholts, Såg i Syd, vd

perarne.nordholts@sagisyd.se 

hänsynskrävande biotoper, mark & vatten, 
kulturmiljöer och friluftsliv & rekreation. 

– Skogsbruket har visat stort engagemang 
för att ta fram målbilderna och implemen-
tera dem genom utbildning, säger Oskar 
Forsberg på Skogsstyrelsen som är ordförande 
för samverkansgruppen för förvaltning av 
målbilder för god miljöhänsyn.

Han påminner om att en viktig del i mål-
bildsarbetet är att hålla dialogen levande.

– Det kommer ny kunskap och vi kan 

behöva revidera målbilder om vi ser att de 
inte fungerar som det var tänkt, säger Oskar 
Forsberg.

Magnus Kindbom är chef för LRF Skogs-
ägarna och välkomnar de gemensamma 
målbilderna:

– Tidigare har det funnits oklarhet och det 
har skapat osäkerhet. Skogsägarna är enga-
gerade i naturfrågorna och vill göra rätt. Att 
alla parter nu utgår från samma sak gör det 
lättare att göra rätt.

Överenskommelsen om gemensamma målbilder manifesterades den 11 april 2016 med ett handslag mellan 
representanter för små och stora skogsägare, skogsindustrin, maskinentreprenörerna och Skogsstyrelsen.



LEVANDE SKOGAR 2017 | 4342 | LEVANDE SKOGAR 2017

GRÖN INFRASTRUKTUR

Nätverk av livsmiljöer
Med grön infrastruktur menas funktionella ekologiska nätverk med livsmiljöer som 
brukas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras samtidigt som ekosystem-
tjänster och människors välbefinnande främjas i hela landskapet. 

Begreppet grön infrastruktur sattes på den 
politiska dagordningen 2013 och syftar i 
grunden till att förstärka en landskapsekolo-
gisk ansats vid markanvändning.

En orsak till att begreppet utvecklades 
inom EU var att att fragmenteringen av 
livsmiljöer, som är viktiga för den biologiska 
mångfalden, var mycket hög i stora delar av 
Kontinentaleuropa. Tanken är att värdefulla 
livsmiljöer, och hur de länkas samman, ska 
beaktas vid olika typer av markanvändning.

Naturvårdsverket ansvarar för att koordi-
nera arbetet med grön infrastruktur och att 

stötta länsstyrelserna i respektive län att ta 
fram regionala handlingsplaner till 2018.

 
Förbättrade spridningsmöjligheter 
Inom stora delar av skogsnäringen finns se-
dan en tid tillbaka en tradition av att planera 
naturvårdsåtgärder i ett landskapsperspektiv. 
Målklassning och gröna skogsbruksplaner 
utgör ett bra underlag för den enskilde 
skogsägaren att prioritera åtgärder i ett 
landskapsperspektiv. Redan idag genomförs, 
inom ramen för skogsbrukets frivilliga 
naturvårdsarbete, en rad åtgärder för 
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att förbättra spridningsmöjligheterna för röd-
listade arter. Det kan exempelvis handla om 
att avlägsna felaktigt placerade eller trasiga 
vägtrummor och på så vis undanröja hinder 
för vandrande fisk. 

Satsningarna på frivilliga avsättningar och 
brukande med hög naturvårdsambition i 
stora landskap (ekoparker eller mångfalds- 
parker) är också att betrakta som landskaps- 
ekologiska åtaganden som är positiva för den 
gröna infrastrukturen.

Myrmarken främjar ekosystemet
Ungefär 15 procent av Sveriges landareal 
utgörs av olika typer av lågproduktiv skogs-
mark, så kallat impediment, där trädklädd 

myr och olika typer av hällmarker domine-
rar. I stora delar av norra Sverige förekommer 
produktiv fastmark ofta i en mosaik av träd-
klädd myrmark med varierande trädtäckning. 
I dessa landskap kan de skogliga impedimen-
ten spela en stor roll som bland annat sprid-
ningskorridorer. Därigenom är de viktiga för 
upprätthållandet av en grön infrastruktur 
för flera arter av skogslevande fåglar och 
insekter. De stora områdena med trädklädd 
myrmark spelar dessutom en stor roll för att 
främja flera vattenrelaterade ekosystemtjäns-
ter som vattenrening och vattenreglering.

Läs mer på webben: 
naturvardsverket.se/gron-infrastruktur
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… att begreppet Grön infrastruktur behöver för- 
tydligas. Det är positivt att hela landskapet beto-
nas och att alla typer av mark- och vattenmiljöer 
finns med. Sverige har många trädbärande miljöer 
med höga värden utanför skogen såsom alléer, 
vårdträd, bryn miljöer och övergångszoner mellan 
olika ägoslag.  

...att, som med all landskapsplanering, så finns i 
diskussionen kring grön infrastruktur en utmaning  
för privatskogsbruket generellt och i synnerhet 
det ägandemässigt uppsplittrade sydsvenska 
skogsland skapet. Samordning och koordinering 
av rådgivningsinsatser från Skogsstyrelsens sida 
kommer här att bli viktiga redskap för att skapa 
en tillfredställande implementering.

SKOGSINDUSTRIERNA ANSER… 
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”Du lever i ett välsignat land min son.  
Ett land av skog är ett tecken på välsignelse.”
Sagt av Theodor Kallifatides pappa vid hans första besök i Sverige.
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FÖRETAGSEXEMPEL

 Bergvik får sandödlan att frodas
Sandödlan är den ovanligaste av  
Sveriges tre ödlearter, och den är 
klassad som sårbar på artdata-
bankens rödlista. På Brattforsheden i 
Värmland finns en av Sveriges nord-
ligaste populationer av sandödla.

Här samarbetar Bergvik Skog med 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för 
att ge sandödlan förutsättningar att 
finnas kvar i området i en livskraftig 
population.

Troligtvis vandrade sandödlan in i 
Sverige under värmeperioden cirka  
7 000–500 år f. Kr. Arten har sedan 
levt kvar bland annat i flygsandsområ-
den där miljön för ödlan är gynnsam. 
Historiskt sett så har skogsbrand varit 

en viktig faktor som skapat denna typ 
av miljöer. Idag är igenväxning och 
beskuggning ett hot mot sandödlans 
miljö, och det krävs därför aktiva 
restaureringsåtgärder för att skapa 
bra sandödleområden. På Bergvik 
Skogs mark har ett flertal sandödle-
områden inrättats. Totalt finns idag 
cirka 150 hektar skog, som har 
restaurerats för att gynna sandödlan 
och ytterligare skog planeras att 
avsättas för ändamålet. Avverkningar-
na har specialplanerats för att skapa 
en mosaikartad miljö med gles skog 
och döda och döende träd, blottade 
sandytor, och öppna risdominerade 
områden. De restaurerade skogarna 

skiljer sig markant i utseende från de 
täta, lavdominerade tallskogarna som 
fanns i området innan. Arbetet har 
bidragit till att sandödlepopulationen 
ökat markant i området. Förutom 
sandödlan gynnas en rad andra 
hotade arter av insatserna såsom 
mosippa, silversandbi och nattskärra.

Vill du veta mer? 
Nicklas Samils, ekolog

nicklas.samils@bergvikskog.se
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FOTO BERGVIK SKOG

RÖDLISTAN

Hotade arter i skogen
Under 2015 togs en ny version av den svenska rödlistan fram av Artdatabanken 
vid SLU i Uppsala. Men vad är egentligen rödlistning för något och på vilka  
grunder klassas arter som rödlistade till en viss kategori? 

Rödlistan är en bedömning över arters risk 
att dö ut och kan ses som en måttstock på 
arternas tillstånd i Sverige. På rödlistan finns 
arter som har en osäker framtid, antingen för 
att deras populationer minskar eller för att de 
är mycket små. Rödlistan innebär inte i sig en 
prioritering av vilka arter som skall beaktas 
inom naturvården utan en hjälp för att göra 
dessa prioriteringar. 

Den svenska rödlistan är en förteckning 
över arter som kategoriserats utifrån deras 
risk att dö ut nationellt. Bedömningarna eller 
prognoserna av utdöenderiskerna görs objek-
tivt utifrån kriterier fastställda av internatio-

nella naturvårdsunionen (IUCN). För  
att en art ska bli placerad i en specifik  
rödlistningskategori måste den uppfylla  
något av de kriterier som finns för just  
den kategorin. 

 
Kategorier vid rödlistningen:
• Nationellt utdöd 

• Akut hotad 

• Starkt hotad 

• Sårbar

• Nära hotad 

• Livskraftig 

• Kunskapsbrist



Begreppet rödlistad art innebär att en art är 
kategoriserad i någon av klasserna Nära ho-
tad, Sårbar, Starkt hotad samt Akut hotad el-
ler Nationellt Utdöd. De arter som är klassats 
som Sårbar, Starkt Hotad eller Akut hotad 
kallas i enlighet med IUCN:s terminologi ho-
tade. Kategorin Nära hotad kan dock ses som 
en varningsklocka för en art som uppvisar en 
tydlig negativ trend trots att den fortfarande 
kan vara relativt vanlig alternativt att den har 
en liten men stabil population.
 
Kriterier 
Varje art bedöms utifrån fem olika kriterier 
för att sedan kategoriseras i någon av de  
ovan nämnda kategorierna. Kriterierna  
som används vid bedömningen är:

A) Minskande populationer

B) Litet utbredningsområde tillsammans med två  
av följande underkriterier: fragmenterade,  
minskande eller starkt fluktuerande populationer

C) Små populationer samt minskning

D) Små populationer utan minskning

E) Kvantitativ analys av utdöenderisk

Av ovanstående kan man konstatera att en 
art kan vara rödlistad av flera olika skäl. I 
klartext visar rödlistan att 75 procent av de 
skogslevande rödlistade arterna har popula-
tioner som minskar (kriterium A–C) och att 
10 procent av alla skogslevande rödlistade 
arter kvalificerar in till följd av att de har 
mycket små populationer (kriterium D).  

Rödlistan revideras vart femte år. Framför- 
allt ändras klassningar på grund av ny kun-
skap, men ändringar uppåt eller neråt i hot-
status kan också bero på att arten bedömts  
ha en bättre eller sämre bevarandestatus. 
 

Hur många skogslevande arter är rödlistade?
Totalt är närmare 2 250 skogslevande arter 
rödlistade, vilket utgör cirka 50 procent av 
alla rödlistade arter i Sverige. För 1 900 av 
dessa arter är förekomsten av lämpliga skogs-
miljöer helt avgörande. För de resterande 
arterna är skog en viktig miljö men de nyttjar 
även andra miljöer. En stor andel av arterna 
finns i ädellövskogen. Svampar, insekter och 
lavar utgör merparten av de rödlistade skogs-
arterna. Den klart viktigaste skogsmiljön för 
de rödlistade arterna är ädellövskogen som är 
hemvist för ungefär hälften av alla rödlistade 
skogsarter medan en tredjedel är knutna till 
barrskogen.

Mer än skogsbruk påverkar
Att en så pass stor andel av alla rödlistade ar-
ter i Sverige är knutna till skogen kan delvis 
förklaras av att skog är den klart vanligaste 
landskapstypen i Sverige. Av Sveriges totala 
landareal på 40,8 miljoner hektar utgör 
skogsmark hela 70 procent, det vill säga  
drygt två tredjedelar. En betydande andel  
av Sveriges arter nyttjar därför skog. Upp-
skattningsvis hälften av Sveriges cirka  
50 000 flercelliga organismer är skogslevan-
de. En stor andel av de skogslevande arter-
na är knutna till ädellövskogen. Det beror 
sannolikt på flera faktorer. Sydligaste Sverige 
och ädellövskogar är i grunden artrikare än 
andra regioner och skogstyper i Sverige, deras 
livsmiljöer minskar i mängd och kvalitet 
på grund av successiv igenväxning samt att 
påverkan i form av landskapsförändringar i 
jord-/skogsbruk har pågått och påverkat arter 
under längre tid i södra Sverige. Ett stort hot 
mot de rödlistade skogsarterna generellt är 
den starka nedgång som trädslagen ask och 
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alm uppvisar. Dessa båda trädslag är mång-
faldsbärande trädslag i ädellövskogen och har 
drabbats mycket hårt av de båda svampsjuk-
domarna almsjuka respektive askskottssjuka. 

För en del arter har skogsbruket inneburit 
minskade arealer livsmiljö eller försämrad 
habitatkvalitet genom minskade mängder 
död ved eller gamla grova träd. För andra  
arter, särskilt marksvampar, bedöms brist-
ande kontinuitet vara ett problem. 

Vad gör skogsnäringen idag?
Flera aktörer inom skogsnäringen arbetar idag 
aktivt med att på olika sätt gynna rödlistade ar-
ter. Bland annat görs insatser för att återskapa 
livsmiljöer för rödlistade arter såsom vitryggig 
hackspett och sandödla samt för att återskapa 

naturskogstillstånd i äldre tallskogsmiljöer.  
I det vardagliga arbetet kan det röra sig om 
samråd inför avverkningar som berör kända 
förekomster av rödlistade arter, där Skogs-
styrelsen och länsstyrelsen ofta medverkar.

Det finns även en uppsättning av rödlis-
tade arter som är tydligt gynnade av den 
störda hyggesmiljön med miljöhänsyn. Det 
tydligaste exemplet på detta är olika arter 
av vedlevande skalbaggar knutna till solex-
ponerad död ved eller gamla träd av olika 
kvaliteter och dimensioner. För vissa av dessa 
arter behövs det i normalfallet inga särskilda 
åtgärder så länge som naturvårdshänsynen 
anpassas till den aktuella artens behov med-
an andra kräver kontinuitet av solexpone-
ring, inte bara under hyggesfasen.

… att för många av arterna som klassats som hota-
de är ett hållbart skogsbruk av största vikt. Det  
gäller särskilt mossor, lavar, svampar och insekter. 
För dessa arter är avsättningar och miljöhänsyn 
ofta avgörande för överlevnaden, varför skogs-
näringen har ett stort ansvar. Många av arterna  
på rödlistan finns där för att de är ovanliga och 
ovanliga arter är känsligare för utrotning. Sällsynta 
arter kommer dock alltid att finnas oavsett hur vi 
brukar skogen. Skogsbruk är ett av de faktorer 
som påverkar de skogslevande arterna. Brist 
på bete, hävd eller brand, klimatförändringar 
etcetera är andra saker som påverkar arternas 
livskraftighet. 

Det finns vissa praktiska utmaningar med att 
använda rödlistade arter i det skogliga naturvårds-
arbetet. Artbestämning kräver särskilt utbildad per-
sonal för identifikation. Även om kompetens finns 

tillgänglig tar det i betydligt längre tid att avverk-
ningsplanera skog om fullständiga artinventeringar 
ska genomföras. För vissa organismgrupper, såsom 
exempelvis marksvamp, kan artförekomsterna dess-
utom vara mycket svåra att fastställa då arterna 
inte bildar fruktkroppar alla år. 

I framtiden kommer med all sannolikhet digitali-
seringen att erbjuda nya möjligheter till ”artsmart” 
miljöhänsyn där fynddata och kunskap om arter 
finns mer lättillgängligt. Detta kan underlätta och 
förbättra miljöarbetet. Rödlistan kan säkerligen 
också bli mer operativt användbar genom en 
tydligare redovisning av vilka hot som är störst 
för de olika arterna i stället för att utgå från den 
landskapstyp arterna förekommer i. 

När det gäller artbevarande är vårt övergripan-
de mål tydligt: vi ska bruka skogen så att alla arter 
i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

SKOGSINDUSTRIERNA ANSER… 
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HYGGET SOM TILLFLYKTSORT

En oas för ortolansparven
Det moderna hygget är en variationsrik miljö som fungerar som tillflyktsort  
för hotade arter från det igenväxande jordbrukslandskapet. Dessa livsmiljöer  
bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. 

Den kala eller nästintill kala föryngringsytan 
som tar vid efter en genomförd slutavverk-
ning har under lång tid väckt känslor hos 
olika intressegrupper. Begreppet kalhygge 
var under många år en träffande beskrivning 
av föryngringsytan, då man aktivt sträva-
de efter att just avverka samtliga träd från 
den slutavverkningsmogna skogen. Sedan 
ungefär 20 år tillbaka har denna beskrivning 
tappat i relevans efter införandet av den 
generella hänsynen, vilken medför att helt 
kala avverkningar idag är mycket sällsynta. 
Aktuella siffror från Skogsstyrelsen visar att 

det i snitt lämnas 8–10 procent av arealen i 
samband med slutavverkning hos de större 
skogsägarna, en siffra som är något lägre 
inom privatskogsbruket. I nordvästra Sverige 
lämnas i många fall betydligt mer hänsyn, 
som ett resultat av att skogen generellt sett  
är äldre och rikare på naturvärden.  

Fokus inom forskningen
Länge har fokus inom naturvårdsforskningen 
legat på att förstå vilken effekt som den läm-
nade hänsynen har för hyggeskänsliga 
arters överlevnad. Begränsad forskning 
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har dock bedrivits kring den kala föryng-
ringsytan och dess potentiella nytta för arter 
knutna till öppna miljöer i andra delar av 
landskapet.
 
Färre fåglar och fjärilar i jordbrukslandskapet
Jordbrukets strukturomvandling som skett 
från 1950-talet och framåt med syfte att öka 
effektiviteten, har lett till markanta föränd-
ringar i odlingslandskapets utseende. En stor 
del av de traditionellt sett öppna markslagen 
såsom åker, slåtterängar och många typer av 
betesmark, lämnades att växa igen eller plan-
terades med gran. Många mindre lantbruk 
tvingades på grund av haltande lönsamhet 
att ställa om eller helt läggas ned. Som ett 
resultat blev den kvarvarande spannmålspro-
duktionen och djurhållningen koncentrerad 
till färre men större brukningsenheter. Land-
skapet blev mer homogent och de återståen-
de, biologiskt värdefulla, fodermarkerna blev 
mer och mer fragmenterade. Denna föränd-
ring har visat sig ha stor påverkan på den 
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet 
vars arter är beroende av öppna, av människ-
an påverkade miljöer. Detta är alltså en av de 
viktigaste anledningarna till att många fåglar 
och insekter har minskat drastiskt under 
efterkrigstiden. 

Under det senaste decenniet har det dock 
kunnat konstateras att hotade arter i odlings-
landskapet verkar kunna etablera sig på hyg-
gesytor i skogslandskapet. Hyggen, särskilt 
med lämnad hänsyn, erbjuder en variations-
rik miljö som påminner om en trädklädd 
betesmark med kvarlämnad underväxt, 
mindre trädgrupper samt kantzoner. Vidare 
är ofta tillgången till insekter särskilt hög på 
hygget under de första 5–10 åren, särskilt på 

bördiga hyggen med välutvecklad hyggesflora 
och tillgång till blottad mineraljord.

Bland fåglarna har man kunnat se att arter 
som minskat i odlingslandskapet såsom törn-
skata, buskskvätta, gulsparv, nattskärra, och 
trädlärka ofta förekommer på eller i närheten 
av hyggen. Den rödlistade arten ortolansparv 
är i princip helt beroende av hyggen för sin 
överlevnad i norra Sverige. I grunden är det 
den öppna, varierade miljön med god tillgång 
till insekter som lockar dessa arter. 

 
Nya livsmiljöer 
För vissa arter såsom törnskatan verkar det 
dessutom som att avsaknaden av boplundran-
de kråkfåglar är en stark anledning till varför 
arten klarar sig så bra på hyggen. De hygges- 
levande populationerna av dessa arter kan 
i framtiden komma att spela en viktig roll 
som spridningskällor till nyskapade miljöer 
i odlingslandskapet, bland annat i samband 
med restaureringsåtgärder.

Men det är inte enbart odlingslandskapets 
fåglar som gynnas på hyggesytan. Nyligen 
har man även i en studie från Östergöt-
land kunnat konstatera att hyggen med rik 
hyggesflora visat sig hysa många arter av 
minskande dagfjärilar. Denna grupp av insek-
ter är kraftigt missgynnade av den pågående 
igenväxningen i odlingslandskapet och är 
antagligen beroende av hyggen för sin lång-
siktiga överlevnad. 

Även den kala delen av dagens föryng-
ringsytor erbjuder alltså en tidigare dåligt 
uppmärksammad livsmiljö, ett sorts neo-
habitat, för en hotad del av den biologiska 
mångfalden, traditionellt knuten till odlings-
landskapet.
Referens 9, sid 75.
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FÖRETAGSEXEMPEL

 Södra inför markskoningsgaranti vid gallring
Som en fortsättning av den redan 
befintliga markskoningsgarantin vid 
slutavverkning har nu Södra utvidgat 
konceptet till att även gälla vid gall-
ring. En markskoningsgaranti innebär 
att Södra vid uppkomna körskador 
över en viss storlek åtar sig att kost-
nadsfritt reparera och återställa de 
skador som uppstått på marken. Mark-
skoningsgarantin ska betraktas som en 
del i ett större arbete kring körskador 
som även innefattar förebyggande åt-

gärder som bättre planeringsunderlag 
och tydligare förebyggande arbetssätt 
under drivning. 
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FÖRETAGSEXEMPEL

 Naturvårdande skötsel för vitryggen 
genomförs på Pannkakan
Under 2016 genomförde Stora Enso 
Skog en spektakulär avverkning på ön 
Pannkakan i Klarälven utanför Deje i 
Värmland. Avverkningen syftar ytterst 
till att förbättra möjligheterna för den 
akut hotade vitryggiga hack spetten 
och innefattar uthuggning av barrträd, 
nyskapande av död lövved samt ökad 
strukturvariation i beståndet. Området 
på ön, där den naturvårdande avverk-
ningen utfördes ägs av Bergvik Skog 
och sköts i samråd mellan markäga-
ren, förvaltaren (Stora Enso Skog) och 
Skogsstyrelsen. Bergvik Skog avsätter 
idag cirka 10 000 ha skog som sköts 

i syfte att möjliggöra återetablering av 
den vitryggiga hackspetten i Mellan-
sverige och som i dagsläget omfattas 
av naturvårdsavtal. Totalt avverkades 
och transporterades 9000 m3 barrvir-
ke ut från ön via en pontonbro. 

Vill du veta mer? 
Jakob Henriksson,  
projektledare, Södra

jakob.henriksson@sodra.com

Vill du veta mer? 
Marco Boudreau,  
planeringsledare, Stora Enso

marco.boudreau@storaenso.com
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ARTSKYDD 

Felhanterat artskydd äventyrar  
skogsindustrins överlevnad
I Sverige har EU:s naturvårdsdirektiv implementerats så att inte bara fågelarter  
utan även enskilda individer ska skyddas, utan ersättning till skogsägaren.  
Detta var aldrig avsikten med direktiven och kan helt förlama svenskt skogsbruk.

Som ett svar på de nya föreskrifterna i Skogs-
vårdslagen som presenterades 2014 har det 
utarbetats riktlinjer för artskyddet i skogen. 
Artskyddsfrågan har sedan dess debatterats 
flitigt och åsikterna går isär om huruvida de 
nya artskyddsreglerna verkligen kommer att 
förbättra statusen för skogens hotade arter. 

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är ett juridiskt 
regelverk som behandlar flera aspekter av 
artskyddet, både kring insamling, införsel 
samt handel av vissa arter samt regler kring 

fridlysning. Artskyddsförordningen tillkom i 
svensk lag till stora delar som ett svar på krav 
från EU om implementering av de två natur-
vårdsdirektiven (Art- och Habitatdirektivet 
samt Fågeldirektivet). Artskyddsförordningen 
innehåller även de tidigare svenska nationel-
la reglerna kring fridlysning. 

I första hand är det fridlysningsreglerna i 
paragraf 4 och 7 som är aktuella för skogs-
brukets del.

Implementeringen av artskyddsförordning-
ens fridlysningsregler har historiskt 
hämmats av svårigheterna att tolka 
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§4 I fråga om vilda fåglar och i  
fråga om sådana vilt levande 
djurarter som i bilaga 1 till denna 
förordning har markerats med N 
eller n är det förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt 
 under djurens parnings-, 
 uppfödnings-, övervintrings-  
 och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla  
 in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens  
 fortplantningsområden eller  
 viloplatser. Förbudet gäller  
 alla levnadsstadier hos djuren.

 

§7 I fråga om sådana växtarter 
som i bilaga 1 till denna förordning 
har markerats med N är det 
förbjudet att avsiktligt plocka, samla 
in, skära av, dra upp med rötterna 
eller förstöra växter i deras naturliga 
utbredningsområde i naturen. 
 Förbudet gäller alla stadier i 
växternas biologiska cykel.

Fridlysningsreglerna i Artskyddsförordningen
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… att tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar 
att sätta käppar i hjulet för omställningen från dagens 
fossilbaserade ekonomi till en bioekonomi. Vi anser 
därför att artskyddsförordningen behöver ses över.

Sverige har nu ett regelverk som med en allt striktare 
myndighetstillämpning får mycket stora konsekvenser 
för en lång rad verksamheter som på något sätt riske- 
rar störa vilda fåglar eller deras vistelseplatser. Det 
rör sig om såväl vindkraft, infrastrukturutbyggnad och 
nybyggnationer av bostäder som skogsbruk. Vårt  
nationella regelverk, som är en överimplementering 
av EU-direktiv, ger vilda fåglar ett mycket långtgående 
skydd. Skyddet gäller inte bara fåglarna på art eller 

beståndsnivå utan även de enskilda fåglarna och de 
platser där de lever. 

För skogsbrukets del innebär en strikt tillämpning  
av förordningen och föreskrifter att det i princip är för-
bjudet att röja, gallra och slutavverka i mycket stora 
delar av Sveriges skogar utan rätt till ersättning. 

Dagens regelverk ger orimliga konsekvenser 
som inte står i proportion till den eventuella ökade 
miljönytta som de kan ge. 

Senare tidens rättsfall visar tydligt att det är hög 
tid att se över lagstiftningen på artskyddsområdet så 
att ersättningsrätt och pågående markanvändning 
beaktas.

Läs mer på webben: 
skogsindustrierna.se/aktuellt

SKOGSINDUSTRIERNA ANSER… 

regelverket på ett sätt som gör det förenligt 
med svensk skogspolitik. Eftersom konkreta 
krav på hänsynstagande saknats och formu-
leringar kring fridlysningsregler i lagen varit 
svårtolkade har i stället andra mer praktiskt 
formulerade regelverk i kombination med 
myndighetsrådgivning blivit styrande för 
artskyddet i skogen. Implementeringen har 
även försvårats av att ansvaret för tillsynen 
av artskyddsreglerna inte klargjorts mellan 
myndigheterna, i första hand mellan Skogs-
styrelsen och länsstyrelserna.  

 
Nya riktlinjer 
Nya riktlinjer har nu tagits fram inom ramen 
för ett nationellt projekt lett av Skogssty-
relsen och Naturvårdsverket. Projektet har 
mynnat ut i nya riktlinjer för hanteringen 
hos myndigheterna samt en tydliggjord an-
svarsfördelning.

Trots detta är tillämpningen av artskydds-
förordningen även fortsatt en komplicerad 
process och flera centrala frågor återstår att 
hanteras såsom möjligheterna till ersättning 
för enskilda skogsägare samt hur hänsynsreg-
lerna ska tillämpas regionalt.

Europeiskt eller svenskt perspektiv? 
En vanlig fråga i debatten om de nya art-
skyddsreglerna i Skogsvårdslagen är om 
de arter som lyfts fram som prioriterade 
verkligen är de arter som är i störst behov 
av naturvårdsinsatser. Många arter bedöms 
exempelvis vara skyddsvärda ur ett europe-
iskt perspektiv trots att de är livskraftiga och 
vanligt förekommande i Sverige. Exempel på 
sådana arter är fåglar som sångsvan, tjäder 
och trana. 

Det finns i Sverige sedan länge regler 
med krav på att skogsägarna ska ta hänsyn 
till bland annat rödlistade arter i samband 
med skogsåtgärder. Inom de skogliga cer-
tifieringssystemen finns krav på att man 
som certifierad skogsägare ska ta hänsyn till 
rödlistade arter både avseende utformningen 
av åtgärder i skogen och i form av krav på 
dokumentation. 
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KOMPETENSUTVECKLING

Skog och kunskap
Skogsaktörernas samarbete kring kompetensförsörjning säkerställer  
att hållbarhetsstrategierna får praktiskt genomslag.

Att upprätthålla en god och relevant kom-
petens inom miljö- och hållbarhetsfrågor 
är idag en självklarhet inom skogsnäring-
en. Kompetensförsörjning kan tjäna flera 
syften, till exempel att skapa förståelse och 
motivation bland medarbetarna för miljöar-
betet. Skogsnäringen jobbar aktivt med att 
hålla den egna personalen uppdaterad kring 
nyligen genomförda förändringar i lag- och 
certifieringsregler samt att informera kring 
branschgemensamma satsningar och  
målbilder. 

Det finns dessutom tydliga kompetenskrav 
uttryckta i de skogliga certifieringssystemen. 
Kraven fokuserar särskilt på kompetens inom 
natur- och kulturmiljövård, men krav finns 
även på kompetens kring arbetsmiljö och 
säkerhet. 

Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN
Inom skogsbruket har fortbildning traditio-
nellt skett via de så kallade SYN-utbildningar-
na, som tillhandahålls av ackrediterade 
utbildningsanordnare, ofta natur-
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bruksgymnasier eller motsvarande. SYN är 
en partsammansatt utbildningsorganisation 
bestående av arbetsmarknadens parter, LRF 
Skogsägarna, Skogsentreprenörerna samt 
Skogsstyrelsen. Syftet med SYN:s verksamhet 
är att tillgodose efterfrågan inom branschen 
på relevant fortbildning.

 
Skötselskolan – ett samverkansprojekt inom 
skoglig kompetensförsörjning
Inom de större skogsorganisationerna finns 
det ett kontinuerligt kompetensförsörjnings-
behov då personal byter tjänst eller vid ny-
anställningar. På Stora Enso Skog mötte man 
detta behov genom att utveckla ett webb-
baserat utbildningssystem som senare fick 
namnet Skötselskolan. Själva utbildningarna 
består av en kombination av olika pedago-
giska verktyg där text och bild kombineras 
med ljud och animationer. Varje utbildning 
avslutas med ett teoretiskt test. Snart fick 
fler företag upp ögonen för möjligheterna 

med den digitala utbildningsplattformen 
och ett samarbete inleddes mellan företagen 
Stora Enso Skog, Sveaskog, Holmen och 
SCA. I samverkan kunde sedan dessa företag 
utveckla ett mångfacetterat och högkvalita-
tivt kursutbud som förutom skogsskötsel och 
skogsvård även innefattar kurser inom miljö 
och arbetsmiljö. Idag omfattar samarbetet 
hela 10 aktörer, förutom de ovan nämnda 
även Södra, BillerudKorsnäs, Mellanskog, 
Norra Skogsägarna, Norrskog samt SYN.

Skötselskolans kurser har aldrig varit tänkta 
att ersätta befintliga fältkurser, utan att 
komplettera dem. Skötselskolan utgör ett bra 
exempel på hur skogsnäringen på egen hand 
löst behovet av kontinuerlig kompetensför-
sörjning både bland de egna anställda samt 
hos de anlitade entreprenörerna. Denna typ 
av lösningar är viktiga för skogsnäringen i sin 
strävan att leva upp till de förväntningar som 
finns inom sektorsansvaret.

Anders Tosteby, projektledare för Skötselskolan  
reflekterar: 
”Våra webbutbildningar skapas av bolagens och skogsägarföreningarnas 
specialister och uppdateras årligen. Det känns tryggt att veta att alla som 
utför skogliga åtgärder åt de stora skogsbolagen och åt skogsägarföreningar 
genomför en utbildning med färsk kunskap. Det gäller hänsyn till natur  
och kulturvärden såväl som kvalitetskrav och effektiva arbetsmetoder. 
Under 2016 har vi efter godkänt prov utfärdat i runda tal cirka 31 500 
diplom för 12 500 personer.”  
Under 2017 kommer en ny version av Skötselskolan Miljöhänsyn som  
innehåller de nya målbilderna som branschen kommit överens om.

Har du frågor om Skötselskolan?
anders@tosteby.se

FÖRETAGSEXEMPEL

 Södra satsar på ökad kompetens inom vatten
Under året som gått genomförde 
Södra flera stora utbildningssatsningar 
i syfte att stärka kompetensen i mil-
jöhänsyn och naturvård. Exempelvis 
har man genomfört en utbildning av 
företagets skogsbruksplanläggare i 
Blå Målklassning. 

Blå målklassning är ett viktigt verk-
tyg för skoglig vattenplanering och 
innebär en bedömning av vattenmiljö-
er i fyra olika målklasser från triviala 
vattendrag med generella hänsyns-
behov till värdefulla vattendrag med 

extra stora skyddsbehov. Metoden för 
blå målklassning är ett resultat av det 
framgångsrika arbetet med vattenvård 
som delar av skogssektorn drivit 
tillsammans med WWF inom projektet 
Levande Skogsvatten.
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Vill du veta mer? 
Per-Erik Larsson, vattenekolog, Södra

per-erik.larsson@sodra.com



”Sverige har dubbelt så mycket  
skog idag jämfört med för hundra  

år sedan.Varje år växer det  
mer än vad vi använder.”

Karin Perers, ordförande i Mellanskog
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FAKTA

Tillståndet i Sveriges skogar
Avslutningsvis, en faktadel som främst består av diagram. De redovisar utvecklingen 
över tid för ett antal parametrar i arbetet för ett hållbart skogsbruk.  
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Det här avsnittet inleds med en redovisning 
av mängden skyddad skog, enligt de skydds-
klasser som finns. Därefter följer en mängd 
diagram som bekräftar och styrker det reso-
nemang som vi fört genom den här skriften. 
Det är viktigt att följa utvecklingen i skogen 
över tid. Med de långa perspektiv som gäller 

i skogsbruket är det en uppfriskande motvikt 
mot det höga tempot som råder på många 
håll i dagens samhälle. 

Vill du veta mer? 
Linda Eriksson, tel 08-762 72 09

linda.eriksson@skogsindustrierna.se
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Miljöhänsyn enligt svensk modell

Stora områden
Mycket höga naturvärden

Formellt skydd:
Naturreservat och Nationalparker

Frivilliga avsättningar (FA)
och alternativa metoder:
Nyckelbiotoper och andra
områden med naturvärden

Avverkningshänsyn:
Enstaka träd, trädgrupper,
Hänsynskrävande biotoper,
Kantzoner mot vatten och
våtmarker

Små områden
Låga naturvärden

~1 miljoner hektar

~1.5 miljoner hektar

Idag lämnas i snitt 
8% av arealen 

Produktiv skog: 
23 miljoner hektar

Improduktiv skog: 
5 miljoner hektar

Total skogsmark: 
28 miljoner hektar

Skyddad skog i Sverige
Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ca 25 procent på olika sätt 
undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare åtta procent av arealen  
i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.

Den här triangeln visar hur miljöhänsynen till den biologiska mångfalden fördelas enligt 
den svenska modellen med formellt skydd, frivilliga avsättningar och avverkningshänsyn. 

Formellt skyddad skog
Det finns många olika skyddsformer för skog i Sverige.  
Vi har 29 nationalparker, drygt 4 100 naturreservat, över 
7 500 biotopskyddsområden och 5 000 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 skogsmarks-
arealen på sina marker.

De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag 
tillsammans närmare 1,5 miljoner hektar skog fördelat  
på flera hundra tusen områden av olika storlek.
 

Improduktiv skogsmark
Med improduktiv skogsmark avses skog på magra 
marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger 
en kubikmeter per hektar och år. Dessa områden är 
enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk och har 
betydelse för den gröna infrastrukturen, den biologiska 
mångfalden och andra ekosystemtjänster.
  

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. 

 skyddadskog.se

Referens 10, sid 75.
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Areal gammal skog, hektar
Utanför 2015-års reservatskikt.  
5-års glidande medelvärden.

Areal (Hektar) Gammal skog  
140 år i Norra sverige och 120 år  
i övriga landet

Boreal zon

Boreonemoral & Nemoral zon

Total

Källa: Riksskogstaxeringen

Areal gammal skog, hektar
5-års glidande medelvärden.

Areal (Hektar) Gammal skog    
140 år i Norra sverige och 120 år  
i övriga landet

Utanför formellt skyddad skogsmark 

Inom formellt skyddad skogsmark

Total

Källa: Riksskogstaxeringen 0
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Frivilliga avsättningar

Formella och frivilliga avsättningar    
Areal (ha) skyddad produktiv skogmark      

Formella och frivilliga 
avsättningar
Areal (Hektar) skyddad produktiv 
skogmark
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Tillväxten och avverkning
Miljoner skogskubikmeter

Källa: Riksskogstaxeringen,  
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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 
därefter pågått med fortlöpande inventeringar som ger  
en mycket säker bild av tillståndet och utvecklingen i 
Sveriges skogar.
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