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Yttrande över Nyckelbiotopsregistrering i samband med 
avverkningsanmälningar  

Sammanfattning 
Skogsindustrierna anser att Skogsstyrelsen gjort ett gediget utredningsarbete utifrån flera 
perspektiv och bifaller Skogsstyrelsens rekommendation att upphöra med registrering av 
nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. 

Skogsstyrelsen har, helt fristående från nyckelbiotopsinventeringen, de verktyg som krävs för 
att påverka den planerade åtgärden antingen genom att ge råd för hänsyn vid avverkning eller 
genom att föreslå formellt skydd. 

 

Skogsindustriernas yttrande 
 
Skogsindustrierna anser att det är positivt att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som 
finns kring nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsbegreppets definition tillsammans med det faktum att 
det är tillsynsmyndigheten som gör bedömningen, får till konsekvens att nyckelbiotoper mycket 
tydligt pekas ut som skyddsvärda. Detta gör att virkesköpande företag avstår från att köpa virke 
från en nyckelbiotop, oavsett om markägaren är certifierad eller inte. I praktiken innebär detta 
att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper blivit en skyddsform, men utan ersättning till 
markägaren. Nyckelbiotopsinventeringen har därmed fått en konsekvens som det aldrig var 
tänkt att den skulle få. Den ursprungliga avsikten med begreppet och inventeringen var att 
utgöra ett planeringsunderlag. Effekten av nuvarande tillämpning blir att stora arealer lämnas 
obrukade utan att någon avvägning sker mellan samhällsnyttan med att bruka skogen i en grön 
omställning och bevarande av biologisk mångfald. 

Skogsindustrierna har kritiserat begreppet och metodiken eftersom den utgår från subjektiva 
bedömningar av ett områdes naturvärde, utan att beakta landskapsperspektivet. Registreringen 
av nyckelbiotoper får stor ekonomisk påverkan för den enskilde skogsägaren, samtidigt som den 
skapar negativa incitament för skapandet av naturvärden i skogsbruket.  
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Det är inte bara i certifieringssammanhang som nyckelbiotopsbegreppet har fått en stor praktisk 
betydelse utan även i rent juridiska sammanhang. Alla skogliga åtgärder inom en nyckelbiotop 
måste enligt miljöbalken föregås av ett samråd med Skogsstyrelsen och i de samråden verkar 
Skogsstyrelsen för att den lämnas opåverkad. Även om den juridiska aspekten av rådgivningen 
är oklar så är det på detta sätt Skogsstyrelsen agerar i praktiken. Om Skogsstyrelsen fortsätter 
att registrera nyckelbiotoper i andra situationer är det viktigt att myndigheten också utvecklar 
rådgivningen kring den fortsatta förvaltningen så att skogsägaren får stöd kring hur skogsbruk 
kan ske med hänsyn till naturvärdena. 

En stor andel av nyckelbiotoperna skyddas idag på frivillig väg av Sveriges skogsägare. 
Skogsindustrierna anser att i de fall en markägare inte kan eller vill undanta en nyckelbiotop 
som frivillig avsättning måste markägaren 

• få ersättning genom att ett formellt skydd inrättas eller  
• få råd kring hur skogsbruk kan ske med hänsyn till naturvärden och lagkrav. 

 
Registrering i samband med avverkningsanmälan 
Skogsindustrierna anser att registrering av nyckelbiotoper inte bör ske vid 
avverkningsanmälningar. Dels för att det då är tydligt att markägaren inte planerar att avsätta 
det aktuella området. Dels har Skogsstyrelsen, helt fristående från nyckelbiotopsinventeringen, 
verktyg för att påverka antingen genom att ge råd för hänsyn vid avverkning eller föreslå ett 
formellt skydd om naturvärdena är så höga att det motiverar skydd. 

 
Kunskapsunderlag 
Skogsindustrierna anser att ett nytt kunskapsunderlag måste föregås av en ordentlig 
behovsanalys och i samverkan med andra myndigheter och skogsbruket.  

Om Skogsstyrelsen fortsätter att förvalta det nuvarande nyckelbiotopsbegreppet behöver det 
tydliggöras vilka ytterligare kunskapsunderlag som behöver beaktas för att avgöra om ett 
område är skyddsvärt eller inte samt vilka alternativa sätt som naturvärdena kan bevaras på. 

 
 
För Skogsindustrierna 
 
 
 
Linda Eriksson 
Skogsdirektör 
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