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Det går
åt rätt håll
Skogsnäringens arbetar utifrån grundinställningen att skogsbrukets
produkter behövs, att de är viktiga för omställningsarbetet och att
de kan produceras parallellt med att hänsyn tas till naturvärden
som biologisk mångfald. Skogsindustrins mål är att bruka skogen
så att alla arter i skogslandskapet kan fortleva och naturvårds
arbetet bedrivs aktivt utifrån gemensamma riktlinjer.
Allt är inte frid och fröjd med den biologiska mångfalden i skogen.
Det finns både positiva och negativa trender, men den övergripande
utvecklingen går åt rätt håll. Bevarande och utveckling av bio
logisk mångfald i skogslandskapet sker genom formellt skyddade
områden, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn. S
 amtliga åtgär
der behövs och kompletterar varandra. De skapar möjligheter för
skogens arter att både finnas kvar och etablera sig i nya områden.
Den konstruktiva debatten om skogens biodiversitet grumlas stund
tals av ett antal påståenden som saknar verklig grund. Mer forsk
ning och kunskap behövs om arters utveckling i brukade skogar
med god miljöhänsyn. Skogsindustrierna deltar aktivt i ett stort antal
forsknings- och innovationsprogram och följer utvecklingen noga.
På följande sidor kan du läsa mer om Skogsindustriernas inställning
till biologisk mångfald och hur vi arbetar aktivt för att förbättra för
utsättningarna för den i våra skogar.
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Naturskydd – skyddsmål och åtaganden

Dags att
uppdatera
Sveriges sätt
att redovisa
skyddad natur
När både FN och EU höjer kraven för att
bevara den biologiska mångfalden redo
visar länder skydd av natur på helt olika
sätt. Sverige utmärker sig med en väldigt
sträng syn på vad som anses vara skyddat.
– Inom näringen kan vi inte påverka
procentsatserna, men vi kan påverka hur
politikerna tycker att det ska rapporteras
och fördelas, säger Skogsindustriernas
sakkunniga Linda Eriksson.
I oktober 2021 avslutades den
första av två sammankomster
vid FN:s biologiska mångfaldskonferens, COP15. Syftet med
konferensen: att vända den globala
förlusten av biodiversitet till år
2030. Ett återkommande begrepp
under det första mötet var det så
kallade 30x30-målet, ett skydd som
omfattar 30 procent av jordens land
och hav till år 2030.
I maj nästa år hålls nästa möte
och då väntas hårdare förhandlingar
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när det mer konkreta ramverket tas
fram. Linda Eriksson, skogspolitisk
talesperson på Skogsindustrierna,
är i grunden positiv till globala mål
för biologisk mångfald och skyddad
natur, men större fokus borde ligga
på kvaliteten i arbetet – annars blir
det sifferbingo, menar hon.
– Det man pratat om på COP15
är samma mål som dyker upp även
på EU-nivå och i den allmänna
debatten här i Sverige, säger Linda
Eriksson.

Linda Eriksson, skogspolitisk
talesperson, Skogsindustrierna.

Gunnar Lindén,
naturvårdsexpert, LRF.

Ska man sätta procentmål måste
man samtidigt vara väldigt tydlig
med vilka skyddsformer det är som
ingår.
– Just nu jämför vi tyvärr äpplen
och päron och det gör att Sverige ser
ut att vara sämst i Europa.

Sverige redovisar andra
skyddsformer

Tonläget i skogsbruksdebatten har
hårdnat de senaste åren och den
biologiska mångfalden spelar en
viktig roll i den debatten. Biologen
Sebastian Kirppu personifierar
kanske både tonläget och polariseringen när han i SVT-serien ”Slaget
om skogen” kommenterar andelen
skyddad svensk skog. Sverige ”är i
bottenskrapet”, säger Kirppu, vi ”har
hästlängder kvar” innan vi kan mäta
oss med länderna i topp.
Han har inte fel. Väljer man att
jämföra de inrapporterade siffrorna
ligger Sverige långt ned på listorna.
Men tar man med i beräkningen att
våra svenska myndigheter rapporterar skyddad natur på ett annat sätt
än resten av Europa, då blir läget för
Sverige ett annat.
Sverige redovisar bara den
formellt skyddade naturen som

ryms inom naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden och
biotopskyddsområden. Summan
av dessa är dryga 14 procent av
Sveriges areal. De flesta EU-länder
uppger att de skyddar minst 20
procent och flera länder redovisar
att mer än en tredjedel av land
arealen är skyddad.
– Men många gånger är det
skyddsformer som tillåter jord- och
skogsbruk och det vill vi som
företräder skogsnäringen föra fram
tydligare i debatten, säger Linda
Eriksson.
Naturvårdsverket har på
regeringens uppdrag kartlagt vilka
skyddsformer som skulle kunna
rapporteras och gjort jämförelser
med ett antal andra länder som
visar på stora skillnader. Det finns
redan betydligt mycket mer skyddad natur än vad vi redovisar till EU.
I somras presenterade Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, en
jämförelse över hur naturskyddet
ser ut i olika länder och konstaterade att: ”Med en motsvarande
rapportering som andra länder
skulle Sverige framstå som ett föregångsland vad gäller skydd av natur.
Svenska myndigheter har istället
valt att framställa Sverige som ett av
Europas sämsta länder.”

Svenskt naturskydd är
traditionsstyrt

Men hur kommer det sig att Sveriges sätt att rapportera skiljer sig så
kraftigt från majoriteten av övriga
medlemsstater? Gunnar Lindén,
naturvårdsexpert på LRF, menar att
det delvis handlar om tradition.
– Sverige har arbetat med
naturskyddsfrågor och sett på
skyddad natur på samma sätt under

→ Nagoyaavtalet och CBD-mål
Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är en FN-konvention om bland
annat naturvård. Den är tillsammans med EU:s naturvårdsdirektiv de viktigaste
internationella åtagandena Sverige gjort om bevarande av naturområden. CBD
brukar därför ibland liknas vid ett Parisavtal för biologisk mångfald. Ett av målen i
avtalet är att världens länder ska bevara 17 procent av land- och sötvattensarealen
till år 2020. Inför slutmötet i maj 2022 förmodas målet ökas till 30 procent.
→ EU:s naturvårdsdirektiv
Naturvårdsfrågor inom EU regleras i livsmiljödirektivet och fågeldirektivet. Syftet
med direktiven är att bevara arter och naturtyper som anses skyddsvärda i ett
europeiskt perspektiv. Över 1 000 arter och fler än 200 naturtyper omfattas av de
båda direktiven som har kommit till för att stoppa utdöendet av vilda växter och djur
samt att hindra deras livsmiljöer från att förstöras.

lång tid. Vi har svårt att ändra det
synsättet trots att vi inser att andra
gör annorlunda, säger han.
Sveriges rapportering styrs också
delvis via juridiken av kapitel 7 i
miljöbalken. Ingår inte skyddsformen där så tas den inte med den
svenska rapporteringen till EU.
– Men det stämmer inte helt. Ta
strandskydd till exempel, det finns
med i kapitel 7 men räknas ändå
inte in när Sverige redovisar, säger
Gunnar Lindén.
De olika redovisningssätten
handlar också om hur vår svenska
natur ser ut.
– Vi har kvar jättemycket skog,
och vi har en del skogar som är
ganska orörda, bland annat genom
frivilliga avsättningar. Den skyddsformen har man inte ens i andra
länder, säger Gunnar Lindén.

Sverige klarar redan
30-procentsmålet

LRF har länge drivit frågan om
att Sverige behöver anpassa sin
redovisning av skyddad natur till
övriga EU.
– Naturvårdsverkets studie är
bra på så sätt, den visar tydligt
att Sverige ligger i europatopp för
strikt skyddad natur. Det budskapet

Sveriges stränga syn på naturskydd
Olika länder redovisar skydd av natur på helt olika sätt. Sverige utmärker sig med en
väldigt sträng syn på vad som anses skyddat.
Huvuddelen av den natur som i EU redovisas som skyddad har ett landskapsskydd
som tillåter jord- och skogsbruk. Sverige redovisar främst skyddsformer där jord- och
skogsbruk är förbjudet.

behöver komma ut bredare. Men
tyvärr lämnas inga förslag på hur vi
kan redovisa mer likartat, säger han.
Linda Eriksson är inne på samma
spår.
– Naturvårdsverkets rapport tar
inte med allt som vi inom vår näring
tycker bör räknas med, men den är
ett bra steg framåt till en mer rimlig
diskussion, säger hon.
Frågan om hur Sverige ska närma
sig övriga Europa när de redovisar
är nu en fråga för våra folkvalda,
menar Linda Eriksson. Men det
är ont om tid. I maj 2022 kan
30-procentsmålet komma att klubbas igenom i FN. Också EU:s strategi
för biologisk mångfald innehåller
ett mål på att minst 30 procent av
unionens landyta ska skyddas.
– Vi inom näringen kan inte
påverka procentsatserna, men vi
kan påverka hur politikerna tycker
att det ska rapporteras och fördelas,
säger Linda Eriksson.
Det är nämligen också intressant,
tycker hon, att fortsätta diskutera
hur rimligt 30-procentsmålet är för
de olika medlemsstaterna.
När ministerrådet hösten 2020
antog strategin betonades att
målet ska uppnås gemensamt av
medlemsländerna ”samtidigt som
hänsyn tas till nationella förhållanden”.
– Olika länder har helt olika
förutsättningar och därför olika
möjligheter att uppnå målen.
I Sverige är 30-procentsmålet
genomförbart, kanske är vi redan i
hamn beroende på hur vi redovisar
våra skyddade naturområden,
avslutar Linda Eriksson. ●

Skogsindustrierna / Biologisk mångfald   5

I fokus

”Sverige är sämst i Europa på att skydda sin skog”

För biologisk mångfald tar skogs
ägarna miljöhänsyn vid avverkning
genom att bland annat spara
värdefulla träddungar och viktiga
enskilda träd. Miljöhänsynen
är en grundpelare i det svenska
skogsbruket.

Olika länder redovisar skydd av natur på helt olika sätt. Sverige utmärker
sig med en väldigt sträng syn på vad som anses vara skyddat. Stora
delar av den natur som i övriga EU redovisas som skyddad har ett
landskapsskydd som tillåter jord- och skogsbruk. Sverige redovisar främst
skyddsformer där jord- och skogsbruk är förbjudet.
Enligt en studie från Naturvårdsverket ligger
Sverige i europatopp för strikt skyddad natur.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har beräknat
att Sverige – om vi redovisar skyddad
natur på samma sätt som de flesta andra
länder i Europa – har upp till 58 procent
skyddad natur i vårt land.

Myterna
som grumlar
debatten

”Europas skogar är
på väg att försvinna”

Den konstruktiva debatten om skogens 
biodiversitet grumlas stundtals av ett antal
påståenden som saknar tillräcklig grund.
Vi har tittat närmare på myterna som
ofta skymmer sikten när skogens biologiska
mångfald diskuteras.

Poddtips!

”Svenskt skogsbruk
orsakar artutdöende”

”Allt fler skogar blir
artfattiga monokulturer”

”Biodiversiteten är låg
i den brukade skogen”

All mänsklig aktivitet i naturen
påverkar de arter som lever där.
Att bruka mark och skog med stora
hänsyn är därför viktigt. Artdata
banken och Riksskogstaxeringen vid
SLU är källorna till mycket av Sveriges
officiella statistik för skog
och skogsbruk. Här finns
ingenting som tyder på att
skogarna blivit artfattiga
re de senaste 100 åren
men inte heller belägg
för att arterna blivit fler.
Sedan 1850 har cirka
70 skogslevande arter
försvunnit från landet, de flesta under
1800-talet. Denna utveckling har inte
accelererat över tid. Sedan 1950-talet
har skogsavverkning sannolikt bidragit
och påskyndat att fem arter försvunnit
från Sverige.

I Europa bedöms omkring
30 procent av skogen utgöras av
monokulturer med enskilda arter,
oftast barrträd. Resterande 70
procent är blandskogar. Antalet
skogliga monokulturer har minskat
långsamt, men stadigt i Europa de
senaste 200 åren.
Människor har påverkat
landskapet i Europa i tusentals år
och sett i det tidsperspektivet har
skogsarealen i Europa minskat.
Men under samma tidshorisont
har mänsklig påverkan också
möjliggjort utvecklingen av oerhört
artrika kulturlandskap.
I Sverige kan vi se att lövträden
idag utgör drygt 18 procent av
våra skogar, vilket innebär en
ökning med nästan 60 procent
sedan 1990.

Skog som är planterad är inte
artfattigare än en självsådd skog.
Men de senare kan hysa fler
ovanliga, mer sällsynta, arter.
Likaså är ofta äldre skogar, oavsett
om de är planterade eller inte, mer
artrika än unga skogar. Skogsbruk
har på många håll gett en annan
typ av skogar än de som fanns
innan skogsbruk började bedrivas
i störres skala. På vissa håll är
skogarna tätare och mörkare,
på andra håll glesare på grund
av röjning och gallring. Det här
innebär att olika arter trivs olika
bra i de olika skogarna. Utöver
goda verktyg som Artdatabanken
och Riksskogstaxeringen behöver
vi utveckla fler metoder för att
mäta mångfald i brukad skog över
lång tid.
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”I Sverige kan vi
se att lövträden
idag utgör drygt
18 procent av
våra skogar,
vilket innebär
en ökning med
nästan 60
procent sedan
1990.”
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Hur står det till med den
biologiska mångfalden i
skogen? I avsnitt 7
av serien Forum för Bio
ekonomi gästas Anders
Bolling av Anders Esselin
– biolog, journalist och
skoglig projektledare
för projektet B
 iologisk
mångfald i Västerbottens
skogar. Samtalet kretsar
kring hållbart skogsbruk,
biologisk mångfald
och vikten av ett gott
samtalsklimat för att nå
gemensamma resultat
även med sina menings
motståndare.

Under 1900- och 2000-talen har den
europeiska skogsarealen ökat.
Skog täcker nu cirka 40 procent,
159 miljoner hektar, av den europe
iska landytan. Sverige och Finland
toppar listan över EU:s skogrikaste
länder, med 69 respektive 74 procent
skogsklädd landyta. I botten finns
Irland på 11 procent och Malta med
bara 1 procent skog.

”Skogsindustrin
struntar i biologisk
mångfald”
Utgångspunkten för
Skogsindustrierna
är att skogen ska
brukas så att alla
naturligt förekom
mande arter ska
kunna fortleva i
skogslandskapet.
Skogssektorn har
frivilligt avsatt 1,2
miljoner hektar produktiv
skogsmark av miljöhänsyn i Sverige,
alltså nästan lika mycket som den
formellt skyddade arealen på 1,4
miljoner hektar. Biologisk mångfald är
en förutsättning för långsiktigt hållbart
skogsbruk och för att våra ekosystem
tjänster ska fungera. Produktion av
virke och annan skoglig råvara är en
sådan ekosystemtjänst.
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Stabila
förutsättningar
för mångfald
i Europas
skogar
Förutsättningarna för den biologiska
mångfalden i Europa är stabila, och har
förbättrats över tid, skriver europeiska
forskningsinstitutet EFI i en ny rapport.
För fortsatt positiv utveckling krävs en
större mångfald av förvaltningsmetoder
och strategier.
– Och ett ekonomiskt system som
stimulerar till det, säger Elizabeth Pötzels
berger, huvudförfattare till rapporten.
European Forest Institute (EFI)
bedriver forskning och ger policystöd i skogsrelaterade frågor. I juni
2021 släppte institutet rapporten
Forest biodiversity in the spotlight
– what drives change. Rapporten
tittade på nyckelfrågor kopplade
till skogarnas biologiska mångfald i
Europa, med tonvikt på tillståndet,
nyckelfaktorer för påverkan och hur
skogsbruket kan arbeta för bevarande och återställande av biologisk
mångfald.
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Elisabeth Pötzelsberger är
huvudförfattare till rapporten. Hon
är ekolog, naturresursförvaltare och
har en doktorsexamen i skogs
vetenskap. Hon började arbeta på
EFI för att ta forskningen närmare
praktik och beslutsfattande. Att
tillhandahålla vetenskapliga fakta
för dagens stora samhällsfrågor, och
att kommunicera den på rätt ställen,
är viktiga drivkrafter för henne.
De inledande delarna av
rapporten tar upp den långsiktiga

inverkan som mänskligheten haft på
miljön. Människor har påverkat det
europeiska landskapet i tusentals
år och skogarna är inget undantag.
Skogens utbredning, innehåll och
utseende har förändrats över tid.
Områden med primär- och gammelskog i Europa har minskat, idag
ligger den på cirka tre procent.
– Men mänsklig aktivitet har
också möjliggjort utvecklingen av
extremt artrika kulturlandskap,
säger Elizabeth Pötzelsberger.

Mångfalden stabil
i Europas skogar

EFI-rapporten visar på stabila
eller till och med förbättrade
förutsättningar för den funktionella
mångfalden i de europeiska skogarna. Populationen av skogsfågel är
överlag stabil, mängden död ved och
mångfalden av trädslag har ökat.
Även skogsarealen i Europa ökar.
Men för sällsynta och endemiska
arter, alltså arter som bara finns i en
enda specifik region, är situationen
fortfarande osäker. Det kan, menar
EFI, bero på tillämpningen av alltför
homogena skötselmetoder i stora
skogsområden.
– Homogenisering är inte bra för
den biologiska mångfalden, därför
behöver vi större flexibilitet, en
bredare mångfald av förvaltningsmetoder och strategier samt ett
ekonomiskt system som stimulerar
till det, säger Elizabeth Pötzels
berger.

Lyfter skogsägarnas roll

Hon vill göra fler uppmärksamma
på alla engagerade skogsägare och
andra som till vardags arbetar med
och i Europas skogar. Personer
som med stolthet bär ansvaret
att förvalta friska skogar till nästa
generation.
– Det finns en sådan rikedom i
olika arbetsmetoder och erfarenheter, säger hon och betonar att en och
samma lösning aldrig kan fungera
för att optimera skogens biologiska
mångfald i hela Europa.
– Utbyte av kunskap, erfaren

Elizabeth Pötzelsberger är naturresurs
förvaltare vid EFI och huvudförfattare till
rapporten om biodiversiteten i Europas
skogar.

”Green bonds” är ytterligare ett
annat alternativ som gör det möjligt
att ta förmånliga lån för att betala
för kostsamma naturvårdsåtgärder.

Mätmetoder och klimathot

Populationen av skogsfågel är överlag
stabil, mängden död ved och mångfalden
av trädslag har ökat i de europeiska
skogarna, visar EFI-rapporten.

heter och forskning är nyckelfaktorer för att förbättra den biologiska
mångfalden i Europas skogar, säger
hon.

Underlätta hållbara
skogsinvesteringar

Skogsägarna själva, betonar EFI i
sin rapport, är nyckelpersoner när
det kommer till återställande och
bevarande av skogens biologiska
mångfald. Därför är det är oerhört
viktigt att motivera dem att själva
överväga ett mer aktivt bevarande
av biologisk mångfald än vad som
krävs för en sund produktionsskog.
Rapporten betonar vikten av
ramverk och ekonomiska incitament för rättvis ersättning för de
produkter som skogen levererar.
Ersättning som också täcker kostnaderna för de mångfaldsfrämjande

åtgärder som skogsägaren tagit. Det
går att förbättra skogsekosystemen,
enligt EFI, genom att bland annat
underlätta för hållbara investeringar. När investeringarna finansieras
av skogsägarna själva, så ska det
premieras ytterligare, föreslår
institutet.
– Incitament för att uppmuntra
skogsägare att vara proaktiva för
att förbättra skogens biologiska
mångfald kan utvecklas bland annat
genom att man betalar för miljötjänster, så kallade Payments for
Environmental Services (PES), säger
Elizabeth Pötzelsberger.
I rapporten diskuteras även
något man kallar biologisk
mångfaldskompensation, Biodiversity offsets. Det går ut på att man
accepterar förluster av biologisk
mångfald på en plats med (hög)
ekonomisk utveckling samtidigt
som man kompenserar för detta på
andra platser. Gröna obligationer,

Framtida metoder för att mäta och
bedöma biologisk mångfald nämns
också av EFI som en viktig del av
utvecklingen. Om skogarnas biologiska mångfald ska kunna utvecklas
gemensamt måste unionen arbeta
tillsammans för att skapa tydliga,
ekonomiskt genomförbara och
pålitliga system för forskning och
utveckling av skogarnas biologiska
mångfald.
Sist, men absolut inte minst,
pekar EFI på klimatförändringarna
som den viktigaste påverkans
faktorn för den biologiska mångfalden i Europas skogar. Klimat
förändringar påverkar både arter
och deras livsmiljöer, de gynnar
arter med speciella egenskaper
medan andra kan minska eller till
och med dö ut, åtminstone lokalt.
– Vi måste stoppa klimatförändringarna som verkligen sätter
våra ekosystem under enorm press
just nu. De äventyrar överlevnaden
inte bara för enstaka arter utan
hela artsamhällen, säger Elizabeth
Pötzelsberger. ●
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Mångfalds
rapporten ger
debatten mer
fakta
Allt är inte frid och fröjd med den
biologiska mångfalden i skogen,
men mycket går åt rätt håll.
Den slutsatsen drar Mats Hannerz
och Per Simonsson som på uppdrag av
Skogsindustrierna gjort en fristående
forskningsgenomgång för att ta reda
på hur den svenska skogen mår.
Det finns anledning att ifrågasätta
mediebilden av tillståndet i våra
svenska skogar.
– Myten som sprids, jag kallar
den ibland för eländesskildringen,
är det dags att slå hål på nu, säger
Per Simonsson.
Tillsammans med Mats Hannerz
har han just lämnat över den 83
sidor långa utredningen Skogens
biologiska mångfald – om arter,
miljöarbete och statistik till uppdragsgivaren Skogsindustrierna.
Han är noga med att betona att
de haft fria händer när de skrivit
rapporten, att den är forskningsoch faktabaserad och att uppdragsgivaren inte lagt sig i detaljerna
under processens gång.
Eländesskildringen har han
irriterat sig på länge. Han är biolog i
10   Skogsindustrierna / Biologisk mångfald

botten och har arbetat med skoglig
naturvård sedan sjuttiotalet. Först
på länsstyrelsen i Västernorrland
där han framför allt arbetade med
reservatsbildning och sedan början
på 1990-talet åt skogsbolaget
SCA där han byggt upp företagets
naturvårdsarbete. Att han länge följt
skogsvårdsdebatten på nära håll
hade han nytta av när han för några
år sedan återvände till den akademiska världen. 2016 doktorerade
han med en avhandling om hur just
debatten, men också genomförandet
och resultatet, påverkat bevarandeåtgärder i svenska skogar.

Förenklade tolkningar

Både Per Simonsson och Mats
Hannerz upplever det som frustrerande när debatten och medierapporteringen bygger på vinklar
som: ”vi når inte våra miljömål”
eller ”Sverige är sämst på att skydda
skog”.
– Vi ville syna och granska de här
redovisningarna, ta reda på vad som
ligger bakom, säger Mats Hannerz.
Också han har en bakgrund inom
forskningen. Har är jägmästare och
arbetade många år med skogsforskning på SLU och Skogforsk.
En doktorsexamen i skogsgenetik
är hans akademiska toppnotering
men för det här arbetet framhåller
han hellre sin licentiatexamen i
floravård och sin bakgrund som
fältbiolog. Sedan 2008 arbetar han

Ladda ner
rapporten "Skogens
biologiska mångfald
– om arter, miljö
arbete och
statistik".

”Jag upplever att media, kanske
oftare de senaste åren, redan bestämt
vilken story de ska berätta.
Här hoppas vi att vår rapport kan
bidra till att de granskar fakta lite
– Matz Hannerz
bättre.”
med grön forskningskommunikation genom sitt eget företag.
– Fortfarande finns ett stort
forskningsbehov, det är mycket
vi inte vet ännu om den skogliga
ekologin. Exempelvis hur skogens
arter kan överleva och sprida sig
i en brukad skog med lämnad
naturhänsyn, säger han.
Författarduon ser både positiva
och negativa trender i rapporten.
– Positivt är att vi får mer löv,
mer gammal skog och mer död ved
i landskapet. Men på minussidan
blir produktionsskogarna tätare och
mörkare, och de slutavverkas ofta
innan de har hunnit få utvecklade
naturvärden, säger Mats Hannerz
och fortsätter:
– Men den sparade hänsynen
i varje bestånd skapar ändå ett
nätverk av miljöer som bara blir
mer värdefulla med tiden. Det
nätverket finns jämnt spritt i hela
skogslandskapet.

Gott om feltolkad data

Foto: Xxxxxxxx

Mest beklagligt med dagens skogsdebatt, menar Mats Hannerz och
Per Simonsson, är det faktum att
den allt för ofta grundar sig på ett
förenklat sätt att tolka tillgängliga
data.
– Det är ju inget nytt att svarta
rubriker ofta når ut längre. Men
jag upplever också att media,
kanske oftare de senaste åren, redan
bestämt vilken story de ska berätta.
Här hoppas vi att vår rapport kan
bidra till att de granskar fakta lite
bättre, säger Mats Hannerz.
Målen för biologisk mångfald
i det svenska Miljömålssystemet,
så som de är skrivna, är utopiska. I
realiteten är de helt omöjliga att nå,
menar både Mats Hannerz och Per

Simonsson. Det i sig är ett problem
eftersom allt som jämförs med
en utopi riskerar att framstå som
dystopiskt.
De ser också stora problem med
hur databasen rödlistan tolkas och
kommuniceras (Läs mer här!).
– Vi måste titta bakom siffrorna,
inte jämföra äpplen och päron. Är
vi sämst eller bäst i klassen? Det
beror ofta på mätvärde, säger Mats
Hannerz och exemplifierar med
siffrorna över skyddad skog.
Tittar vi på vilka länder som
har de absolut största arealerna av
strikt skyddad skog så ligger Sverige
och Finland högst i Europa. Men i
en del tabeller kan det vid en första
anblick se ut som om Sverige har
en mycket låg andel skyddad skog.
I många länder finns flera olika
skyddskategorier som bara har
smärre begränsningar för skogsoch jordbruk, och alla redovisas
under samma paraply. I Sverige
redovisar vi bara den skog som har
ett strikt skydd.
– Tittar man bara på en lista med
total andel skyddad skog så hamnar
vi långt ner, eftersom vissa länder
redovisar alla typer av skydd. Men
det blir en helt annan bild om vi
jämför med samma klasser som vi
använder, säger Mats Hannerz.
– Skulle vi räkna in den frivilligt
skyddade skogen skulle Sverige
hamna ännu bättre till.
Samma ”problematik” återfinns
när vi redovisar tillståndet för olika
naturtyper till EU, konstaterar
Mats Hannerz och Per Simonsson.
Här har Sverige valt att jämföra
dagens läge med hur utbredda olika
naturtyper antogs vara i vårt land
före industrialismen. Många andra
länder utgår istället från hur landet

såg ut vid inträdet i EU.
– Äpplen och päron alltså, här
kan vi aldrig komma i närheten av
att bli bäst i klassen, säger Mats
Hannerz.

Mer statlig inblandning

Svenska lagar och certifieringssystem lägger ett stort ansvar för
miljövård och biologisk mångfald på
den enskilde markägaren. Samhället
skyddar i dag 1,4 miljoner hektar
skog. Svenska skogsägares frivilliga
avsättningar är nästan lika stora,
1,2 miljoner hektar skyddsvärd skog
skyddas av sina enskilda ägare.
– Men hälften av de statligt
skyddade skogsområdena är
lågproduktiva och ligger i fjällnära
områden, samhället har tagit ett
för litet ansvar här. Det behövs mer
skyddad skog i övriga landet, vid
sidan av de frivilliga avsättningarna,
säger Per Simonsson.
Både han och Mats Hannerz
betonar att skogsbruket, med de
stora bolagen i spetsen, har ett stort
ansvar för mångfalden i den skog de
brukar.
– Skogsbruket måste vara
medvetet om ansvaret att minimera
sina misstag, inte köra sönder mark
och vattendrag och inte avverka
värdefulla biotoper. Och det är både
ekologiskt och ekonomiskt självmål
att göra 100-hektarshyggen, säger
Per Simonsson.
– Men den typen av åverkan ser
vi allt mer sällan. I snitt sparas 11
procent av all skog vid avverkning
i svenska skogar, den skogen får
utvecklas och bli gammal och
är såklart oerhört viktig för den
biologiska mångfalden. ●
→ Rapporten Skogens biologiska
mångfald – om arter, miljöarbete
och statistik innehåller sådant som
många aktiva skogsdebattörer har
frågat efter de senaste åren. Den
bygger på välgrundad fakta och
förklarar begreppen som används
i debatten.
– Debatten och dialogen om
skogsbrukets effekter på miljön
vinner på att vi alla, oavsett
ståndpunkt, står på en gemensam
och korrekt faktagrund. Det är
i första hand det vi hoppas att
rapporten ska kunna användas
som, säger Per Simonsson.
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ROBERT BERG LISTAR

5 åtgärder
för skoglig
biodiversitet
DAVID RÖNNBLOM LISTAR

”Vi brinner
för biologisk
mångfald”
Naturvårdsarbete är en viktig del av upp
draget hos Sveriges skogsbolag som varje
år lägger ned mycket arbete på att planera,
genomföra och utveckla naturhänsyn.
Möt två engagerade naturvårdare som
berättar om hur de ser på sin yrkesroll och
sitt ansvar.
På alla stora skogsbolag i Sverige
finns många som arbetar med
naturvårdsfrågor, drivna av
övertygelsen att skogsbrukets
produkter behövs, är viktiga för
omställningsarbetet och kan produceras parallellt med att hänsyn
tas till naturvärden och biologisk
mångfald.
– Har man valt ett jobb inom
skogsnäringen är det ju för att
man gillar djur och är intresserad
av natur, säger David Rönnblom,
verksamhetsutvecklare inom
naturvård på Holmen Skog.
– Jag har alltid varit intresserad
av att läsa och tolka naturliga
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samband, och det är precis det
som mitt jobb går ut på här, säger
han.
Han får medhåll av sin branschkollega Robert Berg, skoglig
specialist på Stora Enso Skog.
– Produktion av virke är, som
jag ser det, en ekosystemtjänst
bland många andra. Biologisk
mångfald är en förutsättning för
att våra ekosystemtjänster ska
fungera.
Det finns också produktionsfrämjande argument för att
underlätta mångfalden i skogen
menar Robert Berg.
– Har man ett varierat eko

5 åtgärder
för skoglig
biodiversitet
→ Stora frivilliga avsättningar
– Jag vurmar för att man ska
prioritera storlek när man gör
frivilliga avsättningar. Att man ska
fördela arealen i stora avsättningar
hellre än många små. Det blir mer
stabilt över tid och gör mer för den
biologiska mångfalden. Avsättning
ar som är så stora att man inte ser
ut ur dem när man går i dem, det
tror jag på.
→ Minskad fragmentering
– Att hålla ihop områden, i synner
het de med höga naturvärden, är
viktigt. Vi behöver bli bättre på att
prioritera de naturvärden som på
landskapsnivå har högst värde, så
att vi verkligen får behålla dem.
→ Inventering
– Holmen har just anställt tre per
soner som inventerar våra frivilliga
avsättningar och hjälper till med
avvägningarna så att vi inom alla
geografier kan vaska fram det som
verkligen är bäst att bevara.
→ Orörd skog
– Mest aktuellt för oss är områ
den som vi väljer ut för att de ska
lämnas orörda. Frivilligt avsatta
områden är de områden som också
framöver kommer lämnas kvar.
Arbetet bygger på idén att ökade
naturvärden också ökar sannolik
heten för fler berikade livsmiljöer.
Huvuddelen av våra frivilliga av
sättningar i norra Sverige är skogar
som bäst behåller och förstärker
sina naturvärden genom att lämnas
orörda.
→ Naturvårdande skötsel
– Genom att identifiera störnings
präglade naturtyper viktiga på
landskapsnivå kan vi förstärka eller
bevara värden inom naturtyper
genom exempelvis bränning, ska
pande av död ved eller lövgynnan
de skötsel.

→	Generell hänsyn
och hänsynsåtgärder
– Hänsyn som tas i samband med
olika åtgärder, exempelvis röjning,
avverkning eller plantering. Här
jobbar vi bland annat med att
lämna vissa typer av träd eller
grupper av träd. Att arbeta aktivt
för att undvika körskador, som
kan få väldigt negativa effekter på
mark och vatten, är en viktig fråga.
Vi arbetar också långsiktigt för att
blanda in fler lövträd. I samband
med alla typer av åtgärder finns
hänsyn som är avsedd att lämnas
för evigt.
→ Avsättningar
– Skog som undantas från virkes
produktion. Dessa avsättningar
görs ofta frivillig av markägaren,
utan kompensation. Det undrar jag
om folk verkligen har koll på.
→ Ekologisk landskapsplanering
– Ett koncept som bygger på att
det innehav som en markägare har
delas in i mindre delar, konceptet
är mest tillämpligt för markägare
med stora landskap. Stora Enso har
cirka 60 sådana ekologiska land
skap nu, på mellan 1 000–30 000
hektar vardera. Indelningen görs så
att varje landskap ska ha sin karak
tär. Ett antal analyser görs löpande
inom varje landskap. Bristanalyser
leder till någon form av åtgärd
eller inriktning.
→	Prioriteringsmodell
och restriktioner
– Stora Enso har en modell som
leder till prioritering mellan olika
skogstyper. Som exempel lider
många landskap brist på lövskog,
alltså blir lövskog en högt priori
terad skogstyp och vi prioriterar
lövområden för frivillig avsättning
i området.
→	Forskning och utveckling
– Sedan två år tillbaka har vi
ett omfattande samarbete med
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
bland annat kopplat till biodiver
sitet. Vi medfinansierar ett antal
forskartjänster och flera fältförsök
samtidigt som vi tar del av den
kunskapsuppbyggnad som kommer
ut via forskningen.

system är det mer motståndskraftigt mot skador, brand, vind, ja alla
sådana aspekter, säger han.

Skogsbruk påverkar
livsmiljöer

David Rönnblom poängterar att
han arbetar inom skogsindustrin
utifrån övertygelsen att hans
bransch bidrar till samhället.
– Det är helt uppenbart att
skogsbruk påverkar livsmiljöer,
det är viktigt att vara tydlig med
att vi ser det på det viset. Vår verksamhet bygger på en avvägning
mellan vad samhället behöver, hur
vi påverkar naturen och hur vi på
bästa sätt kan behålla arter och
livsmiljöer, säger han.
– All markanvändning påverkar
miljön, säger Robert Berg och
fortsätter:
– Frågor om mänsklighetens
rätt att nyttja naturresurser är
närmast filosofiska som jag ser
det. Nyttjande påverkar omgivande natur och miljö. Vi vet inte exakt
vilka följdeffekter vårt agerande
får och det talar för att vi måste
agera utifrån en försiktighets
princip.

Skogsbruk på lång sikt

Det långsiktiga perspektivet, som
är oerhört viktigt för skogsbruket,
tappas stundtals bort i debatten
om skogsbrukets miljöeffekter,
menar både David Rönnblom och
Robert Berg.
– Vår verksamhet bygger ju
på att vi återskapar skog som
vi avverkar. Målet är att bruka
utan att förbruka, i tidsserier om
hundra år eller mer, säger Robert
Berg.
– Många av resonemangen vi
ser i media just nu, där skogsbolagen ibland målas upp som direkt
onda, är väldigt känslostyrda. Man
vill att det ska vara som förut och
det rimmar inte med vårt sätt att
se på naturen som föränderlig över
tid, säger David Rönnblom.
Tonläget i skogsbruksdebatten
har som sagt skärpts de senaste

Tips!
Se filmen "Det vi gör spelar
roll" som handlar om hur
SCA arbetar med ekologisk
landskapsplanering.

åren och både Robert Berg och
David Rönnblom har märkt av det i
sin vardag.
– Jag har medarbetare som
tappat lusten inför jobbet på
grund av tongångarna. Det enorma
miljöengagemanget hos våra
medarbetare syns ju inte så ofta i
den debatten, säger han.
David Rönnblom och Robert
Berg är också självkritiska till
branschens oförmåga att kommunicera kring sitt miljöarbete.
– Det finns mycket att förbättra
där. Det är en stor utmaning
att göra klart för fler att vi i
skogsbranschen brinner för
den biologiska mångfalden, för
naturvård och vi har valt att jobba
med skogsbruk just därför, säger
Robert Berg.
Kunskapsläget kring hållbart
skogsbruk och forskningen kring
miljöhänsyn och biologisk mångfald i skogen har utvecklats mycket
de senaste åren och både Robert
Berg och David Rönnblom följer
noga utvecklingen.
– Det finns oändligt mycket
kvar att lära och göra, och jag ser
mycket positivt på framtiden för
det hållbara skogsbruket, säger
David Rönnblom och avslutar:
– Det vore trevligt om mediebilden av svenskt skogsbruk
också breddades lite framöver. Den
biologiska mångfalden är viktig för
oss, skriv det så att det framgår att
vi faktiskt menar det. ●
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Rödlistan
misstolkas
i skogs
debatten
Rödlistan är en värdefull faktakälla men
den misstolkas ofta i dagens skogsdebatt,
menar utredarna Mats Hannerz
och Per Simonsson. På uppdrag av
Skogsindustrierna publicerade de under
våren 2021 en rapport om den biologiska
mångfalden i våra svenska skogar.
De båda rapportskrivarna är eniga:
Rödlistan behöver avdramatiseras.
Siffror om rödlistade och hotade
arter används ofta som ett mått
på tillståndet för den biologiska
mångfalden, men bakom siffrorna
finns många nyanser som debatten
riskerar att missa.
– Rödlistan har lagt en grund
för modernt naturvårdsarbete och
Artdatabanken gör ett imponerande arbete med att sammanställa
listan. Men uppgifterna om hotade
arter och utdöenderisker misstolkas många gånger, säger Per
Simonsson.
Han får medhåll av sin medförfattare:
– Arter klassas som hotade för
att de riskerar att utrotas. Men
trots att många skogslevande arter
anses vara hotade är det få av dem
som har försvunnit från Sverige i
modern tid. Det är en, möjligen upp
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till fem arter, där avverkning kan
ha bidragit till försvinnandet, säger
Mats Hannerz.
Rödlistan visar ovanliga och
arter som minskar i omfattning,
men många av de som klassas som
skogslevande hotas inte av just
skogsbruket.
– Det finns cirka 25 000 skogs
levande arter varav rödlistan
innehåller drygt 700 hotade arter
som anses bli starkt negativt
påverkade av avverkning. Men
många av dessa lever inte i den
brukade skogen och är inte hotade
av skogsbruket i sig, säger Per
Simonsson och fortsätter:
– Dessutom är över hälften
av de hotade arterna knutna till
ädellövskog, som avverkas i mindre
omfattning. Naturvårdsarbetet
skulle tjäna på att visa vilka arter
som verkligen hotas av det
moderna skogsbruket.

Mats Hannerz.

Per Simonsson.

Rödlistan sammanställs
genom en komplicerad process
där minskningstakt, utbredning
och populationsstorlek ställs mot
varandra. Det är Internationella
naturvårdsunionen (IUCN) som
fastställer kriterierna.
– Den processen rår vi inte på,
men jag skulle önska att Artdatabanken tar fram en mer handfast
lista också. En lista som visar
vilka arter som är viktiga för just
skogsbruket att jobba med, säger
Per Simonsson.

Enkelspårig dramaturgi

Rödlistade arter används ofta som
symboler för utdöende i debatten,
men den symboliken bygger på en
allt för enkelspårig dramaturgi,
tycker Per Simonsson och Mats
Hannerz.
– Flera av våra svenska arter
är av naturen ovanliga, det är ett
naturligt tillstånd. Populationerna
varierar dessutom naturligt över
tid, säger Per Simonsson.
Rödlistan innehåller också
många vanliga arter som blir
rödlistade för att deras bestånd har
minskat. Som exempel nämner han
björktrast och kråka. Inför 2020
års rödlista diskuterades också om
älgen skulle bli rödlistad.
– Kråkan anses hotad av avverkning i rödlistan. Den är knappast
att betraktas som en skogsart,
men den och många andra arter
på listan bidrar till att skogsbruket
får skulden för att många arter är
hotade, avslutar Per Simonsson. ●

Foto: Samuel Unéus

"Fortfarande finns
ett stort forsk
ningsbehov, det
är mycket vi inte
vet ännu om den
skogliga ekolo
gin", konstaterar
Mats Hannerz,
medförfattare till
rapporten.

Skogens
biologiska
mångfald
→ Utredarna Mats Hannerz
och Per Simonsson publicerade
våren 2021 en fristående rap
port som de gjort på uppdrag
av Skogsindustrierna. I den
dryga 80 sidor långa rapporten
gav de bland annat uttryck för
att mediers- och myndigheters
bild av tillståndet i de svenska
skogarna måste nyanseras och
problematiseras.
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Vi behöver
politiken!
I fokus

För att skogsbrukets insatser ska ge största möjliga positiva effekt på biologisk
mångfald är det viktigt att dessa kompletterar och kompletteras av de insatser
som staten gör. Staten behöver därför vidta åtgärder för att underlätta, förstärka
och understödja det arbete som skogsbruket gör.

Viktigaste åtgärderna enligt
Skogsindustrierna:
→	Politiska

avvägningar mellan olika
samhällsmål för en hållbar utveckling
→	Omformulera och utveckla miljömålet
Levande skogar
→	Utveckla redovisning och rapportering av
skyddad natur
→	Forskningssatsning för ökad kunskap om
biologisk mångfald i skogen
Vill du veta mer? Kontakta oss på Skogsindustrierna eller
läs mer i Skogsbruk för hållbar utveckling.
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