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Sammanfattning 

Bild 1: Foto: Olli Manninen 

2010 skulle förlusten av biologisk mångfald ha hejdats i en-

lighet med FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) 

som Sverige har undertecknat och bundit sig till. I dag är 

det tydligt att målet inte har uppnåtts. Hotet mot den bio-

logiska mångfalden kvarstår och förlusten av arter har över 

tid ökat. I oktober 2010 hölls nya förhandlingar vid FN-

mötet i Nagoya, Japan som resulterade i nya ansträngning-

ar för att skydda den biologiska mångfalden. Mötet lade fast 

en vision för 2050, ett mål för 2020 samt konkreta delmål 

(targets) för samma år.  Förhandlingarna innefattade skydd 

av 20 procent av landytan. Under förhandlingarna kom 

parterna överens om att minst 17 procent av landytan ska 

skyddas 2020 (target 11). Detta är i linje med rekommenda-

tioner från flera ledande naturvårdsforskare som i ett upp-

rop kräver skydd av minst 20 procent av den produktiva 

skogen i Sverige.1 Följande publikation syftar till att klar-

göra begreppet kring ekologisk representativitet, som det 

står skrivet i target 11, i det svenska skogslandskapet samt 

att även klargöra Nagoya-åtagandets targets beträffande 

den produktiva skogsmarken i Sverige. Vi har sökt råd från 

tre ledande forskare i skogsekologi för denna skrift genom 

att intervjua dem. Publikationen bör ses som ett verktyg i 

Sveriges ansträngningar att möta det bindande target 11 

gällande produktiv skog.

Karin Åström 

Vice ordförande   

Svenska Naturskyddsföreningen 

Viktor Säfve

Ordförande 

Skydda Skogen
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Den strategiska planen i “Nagoya-åtagandet” består av tre 

delar: i) en vision, ii) ett uppdrag, samt iii) fem strategiska 

mål och 20 delmål (targets).  Målen omfattar flera aspekter 

av den biologiska mångfalden – från att ta itu med de un-

derliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald 

till ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Denna skrift 

fokuserar främst på en specifik, och central, del av Nagoya-

åtagandet, target 11 som handlar om områdesskydd i syfte 

att bevara den biologiska mångfalden: 

“År 2020 ska minst 17 procent av landytan och sötvatten, 
liksom minst 10 procent av kust- och marina områden, då 
särskilt områden av specifik betydelse för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster, bevaras genom en effektiv och rättvis 
förvaltning, i ekologiskt representativa och väl sammanhäng-
ande nätverk av skyddade områden samt andra effektiva 
arealbaserade bevarandeåtgärder.”

Denna skrifts inriktning ska dock inte tolkas som att 

Naturskyddsföreningen och Föreningen Skydda Skogen 

beaktar de andra målen och delmålen i Nagoya-åtagandet 

som mindre viktiga. För att framgångsrikt kunna hantera 

den stora utmaningen som förlusten av biologisk mångfald 

innebär så måste vi arbeta med alla mål i planen samtidigt. 

Dock är skydd av områden för bevarandeändamål en kritisk 

fråga, inte minst när det gäller produktiv skogsmark i 

Sverige. Med det i åtanke har vi funnit det viktigt att ge sär-

skild uppmärksamhet åt denna aspekt av target 11, och sam-

tidigt fortsätta arbetet genom i huvudsak tre tillvägagångs-

sätt gällande skogens biologiska mångfald: i) långsiktigt 

skyddade eller avsatta områden, ii) utveckling och genom-

förandet av nya och mer skonsamma skogsbruksmetoder, 

iii) skärpning av naturhänsynen i alla brukade skogar. De 

två sistnämnda punkterna kräver en starkare lagstiftning 

och skall även innefatta restaurering i stora delar av skogs-

landskapet. Resten av denna skrift fokuserar på den första 

av dessa tre aspekter (i) av Nagoya-åtagandet.

En av de största utmaningarna i avtalet, åtminstone för 

Sverige, kommer vara att uppnå skydd av minst 17 procent 

av den produktiva skogsmarken, den miljön där majoriteten 

av de rödlistade arterna finns. Denna utmaning faller i tre 

delar. För det första, endast en liten del av de överenskomna 

17 procenten är idag formellt och långsiktigt skyddat. Enligt 

Naturvårdsverket är endast ca 4 procent av den produktiva 

skogen formellt skyddad.2  Formellt skydd av all skogsmark 

överstiger inte 5 procent.3  

För det andra så finns det inte tillräckligt med produktiv 

skog med tillräckligt höga biologiska värden kvar i Sverige 

att skydda i syfte att nå målet. Detta gör att vi också måste 

arbeta med de näst- eller tredje bästa alternativen. Enligt 

Naturvårdsverket finns det endast ungefär 5 procent av gam-

mal skog med höga naturvärden, så kallade värdekärnor, 

kvar i skogslandskapet nedanför den fjällnära gränsen.4  För 

att nå 2020 målet krävs därför, förutom att all produktiv skog 

med höga naturvärden undantas skogsbruk, en storskalig 

restaurering samt återskapande av skogar. Sveriges regering 

har ännu inte presenterat en handlingsplan för hur skydd av 

17 procent av den produktiva skogen ska uppnås, och genom 

det även nå det nya bindande avtalet.

För det tredje, skydd och restaurering av produktiv skog 

kommer medföra kostnader. Såvida skogsägare inte själva 

frivilligt genomför långsiktiga åtaganden för skydd av skog 

måste, givet markägarens konstitutionella rätt till ersätt-

ning, regeringens anslag för skydd av skog kraftigt öka.

I skriften hänvisar “targets” till Nagoya-åtagandets del-

mål.  

Introduktion 
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Sverige sträcker sig över flera klimatzoner och består av 

olika vegetationszoner och jordmåner vilket har skapat 

goda förutsättningar för varierande skogsmiljöer. Den pro-

duktiva skogen täcker mer än 50 procent av landytan med 

bok- och andra värdefulla ädellövskogar i söder, följt av 

bland- och barrskogar i de norra fjällområdena. En bety-

dande del av Europas världsarv kan återfinnas i dessa sko-

gar. Dock har förutsättningarna för skogens biologiska 

mångfalden minskat kraftigt till följd av skogs- och jord-

bruket till den punkt där endast ett fåtal procent av den ti-

digare naturskogen i Sverige återstår vilket återspeglas i det 

faktum att mer än 2100 av de skogslevande arterna är röd-

listade.

Mer än 90 procent av den produktiva skogen har påverkats 

av skogsbruk i någon form sedan starten av det industriella 

skogsbruket i mitten av 1800 talet. Detta har resulterat i stor-

skaliga förändringar som förlust av habitat, ändrade stör-

ningsregimer, kortare rotationsperioder samt förlust av na-

turliga strukturer. Skogslandskapet har blivit hårt 

fragmenterat och naturskogar har, till en mycket stor del, 

blivit ersatta av monokulturer av träd av samma art och ålder. 

Denna förändring innebär att många inhemska skogsarter 

inte längre kan överleva i stora delar av den svenska skogen. 

Skogsbruket i Sverige har dessutom främst fokuserat på pro-

duktionen av barrträd till förmån för timmer, massa- och 

papperstillverkning. För att öka produktionsvärdet av skogen 

har lövskogar därför dikats samtidigt som bekämpningsme-

del har använts för att öka tillväxten av den planterade barr-

skogen. Det är därför av stor vikt att, förutom skydda och 

restaurering av barrnaturskogar, genomföra restaurerings-

åtgärder samt återskapa lövskogsmiljöer i syfte att rädda 

många hotade arter som är knutna till dessa miljöer. Den 

mest förödande omvandlingen av den boreala skogen har 

dock skett under de senaste ca 60 åren med skogsbruksme-

toder som storskaliga kalavverkningar och markberedning, 

följt av planterade monokulturer vilket har bidragit till att 

åldersklassfördelningen i den svenska skogen är mycket 

ojämn och starkt dominerad av ungskogar.5  En stor del av de 

planterade skogarna har dessutom ännu inte nått en avverk-

ningsbar ålder, arealen av avverkningsbar skog är därför 

mycket begränsad. Följaktligen har skogsnäringen ett stort 

intresse i att avverka de kvarvarande, äldre naturskogarna 

vilket har resulterat i en alltjämt minskande areal av habitat 

för att de arter som är knutna till gammal naturskog.

Den svenska skogen 

Ädellövskogarna har en rik biologisk mångfald som är hotad eftersom stora arealer av den ursprungliga skogen har avverkats och ersatts av barrskogar el-

ler jordbruksmark.  Foto: Anders Delin. 



SVERIGES SKOGAR I VÄRLDEN

4

Den svenska nationella definitionen av skogsmark, såsom 

definierat i skogsvårdslagen, är likställd med den interna-

tionella (FAO) definition. Denna innebär att mark inom ett 

sammanhängande område där träden har en höjd av mer 

än fem meter och där träd har en kronsluthet av mer än tio 

procent räknas som skogsmark.6 Denna definition inklu-

derar även impediment samt andra former av improduktiv 

skog, givet att dessa faller under ramen för definitionen. 

Impedimenten skiljer sig på många sätt från produktiv skog 

när det gäller den biologiska mångfalden. (detta utvecklas 

i stycket ”Impediment kan inte betraktas som representativt 

för majoriteten av den produktiva naturskogens arter och 

funktioner”) Definitionen av produktiv skog i skogsvårds-

lagen är avgränsad till skogsmark som i genomsnitt kan 

producera minst en kubikmeter virke per hektar och år.7  

Improduktiv skog samt träd- och buskvegetation som är 

svåra eller oanvändbara för produktionsändamål har sedan 

länge kategoriserats som impediment. Denna kategorisering är 

inskriven i lagtext och har under årtionden godtagits av skogs-

näringen då de improduktiva områdena inte har ansetts vara 

möjliga att bruka på ett hållbart eller lönsamt sätt. Detta med-

för att värdefulla, skogliga strukturer kan återfinnas inom im-

pedimenten. De vanligaste impedimenten, myr och hällmark, 

täcker tillsammans ungefär 14 procent av Sveriges landyta.8  

Vissa aktörer inkluderar skogliga impediment i redovisning 

av den skyddade skogsarealen i Sverige. Stora delar av de 15,7 

procent som skogsnäringen hävdar vara skyddat enligt lag i 

Sverige9  utgörs främst av impediment. Impedimenten har dess-

utom endast ett begränsat skydd i lagen, såvida de inte ingår i 

ett formellt skyddat område. Skogsvårdslagen tillåter exempel-

vis selektiv och försiktig avverkning på impedimenten. 

Avverkning får ske på områden mindre än 0,1 hektar och en-

staka träd får även avverkas. Följaktligen finns inget juridiskt 

hinder för att de biologiskt mest värdefulla träden avverkas på 

impedimenten. Därför kan inte heller impediment motsvara 

kravet på ”andra arealbaserade bevarandeåtgärder” i target 11 

när det gäller produktiv skog.

Definition av skog 

Delvis trädtäckt myr. Detta är ett exempel på impediment som inte kan inkluderas i target 11 beträffande ekologiskt representativt för produktiv skog. 

Foto: Olli Manninen.
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Idag är ca 4 procent av den produktiva skogen i Sverige for-

mellt och långsiktigt skyddad. Av den totala skogsarealen, 

enligt FAOs definition, i landet är mindre än 5 procent for-

mellt skyddad.10  Mer än hälften av de skyddade skogsom-

rådena finns i fjällskogen. Nagoya-åtagandet innefattar en 

minsta nivå på 17 procent skydd av landytan till 2020 ”… 

genom ekologiskt representativa och väl sammanhängande 

nätverk av skyddade områden …” (target 11). Sverige har en 

lång väg kvar för att nå detta mål när det gäller den produk-

tiva skogen. Förutom de 4 procenten formellt skyddad pro-

duktiv skog har skogsbruket även frivilligt avsatt områden. 

Kvaliteten på dessa frivilliga avsättningar är dock, till stor 

del, okänd och avsättningarna är till hög grad dåligt doku-

menterade. Transparensen i avsättningarna är dessutom 

otillfredsställande då många av avsättningarna inte finns 

tillgängliga på kartor för allmänheten. Garantierna för en 

avsättnings långsiktiga skydd mot skogsbruk är också i prin-

cip obefintliga eftersom markägaren kan skifta avsättning-

arna geografiskt och därmed avverka ett tidigare avsatt 

område. Rent hypotetiskt finns det inte heller några garan-

tier för att ett frivilligt avsatt område vid en eventuell mark-

försäljning skulle undantas skogsbruk efter ägarbytet. Det 

finns därför ett stort behov att klargöra de frivilliga avsätt-

ningarnas funktionalitet inom begreppet skyddade områ-

den, dess representativitet inom olika landbaserade livsmil-

jöer samt även hur mycket skogsmark som har ett juridiskt 

formellt skydd från skogsbruk.

Skyddet av produktiv skogsmark i Sverige 

Många biologiskt värdefulla naturskogar i Sverige är fortfarande oskyddade och avverkning av dessa sker fortfarande trots att endast några procent av 

dem återstår. Photo: Stig Björk
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Impediment kan inte betraktas som representativt 

för majoriteten av de produktiva naturskogarnas 

arter och funktioner

De strukturella skillnaderna mellan de produktiva natur-

skogar och impediment är betydande och relativt få skogs-

levande arter är helt beroende av impedimenten för sin 

överlevnad.11  Faktorer som högre trädensitet, större mängd 

biologiskt viktig död ved och en variation av trädslag bidrar 

till en högre biologisk mångfald i den produktiva skogen. 

Således skiljer sig därför artsammansättningen mellan im-

pediment och produktiv skog. Endast 2 procent av de röd-

listade12  skogs- och trädlevande arterna på rödlistan är 

knutna till impedimenten. För ytterligare 5 procent av ar-

terna har impedimenten en viss funktion.13  Impediment 

kan dock ha en viss betydelse för att bevara arter på land-

skapsnivå. Skogar som, exempelvis, ligger i anslutning till 

våtmarker, och därmed är påverkade av hög luftfuktighet, 

kan vara viktiga livsmiljöer för vissa arter av lavar och mos-

sor.14  Givetvis är även impediment biologiskt viktiga, men 

det bör hållas i minnet att dessa områden endast represen-

terar sig själv i termer av ekologisk representativitet. 

Impediment måste således, liksom den produktiva skogen, 

vara representerade på landskapsnivå. Eftersom impedi-

menten är naturligt artfattiga i jämförelse med produktiv 

skog, samt att den produktiva skogen historiskt har blivit 

mer påverkad så är det viktigt att särskilja begreppen. Då 

majoriteten av de hotade skogslevande arterna är knutna 

till produktiv naturskog så har den nationella strategin för 

skydd av skog främst fokuserat på produktiv naturskog.

Denna naturskogsrest ger en bild av den mäktiga skogen som en gång fanns inom stora delar av den produktiva skogsmarken i Sverige. Foto:Olli Manninen 
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2010 presenterade ArtDatabanken den nya rödlistan som 

konstaterar att ca 51 procent av alla rödlistade arter i Sverige 

är skogslevande. Nagoya-åtagandets target 12 lyder ”År 2020 

ska utrotning av kända, hotade arter ha förhindrats och 

deras bevarandestatus, i synnerhet de på störst tillbakagång, 

ska ha förbättrats och vara hållbar”. 

För att nå detta biodiversitets mål är det därför viktigt att 

sträva efter att bevara olika naturtyper. Det är också av vikt 

att regeringen särkiljer produktiv och lågproduktiv skog för 

att uppnå skydd av ”ekologiskt representativa och väl  

sammanhängande nätverk av skyddade områden” enlig 

target 11.

Vikten av ett väl sammanhängande nätverk av skog 

Orörda skogsområden som detta kan idag bara hittas i norra delen av Sverige. Det är viktigt att skydda alla återstående stora och sammanhängande  

naturskogsområden. En konnektivitet mellan dessa och mindre skogsområden är även viktigt för att nå target 11 i Nagoya-åtagandet.   

Foto: Frédéric Forsmark.
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Den långa listan över rödlistade, skogslevande arter är till 

stor del ett resultat av det intensiva skogsbruket i Sverige då 

stora arealer av arternas naturliga livsmiljöer har omvand-

lats. Därför är det av största vikt att skogar med dokumente-

rade förekomster av skogslevande arter som är hotade av 

skogsbruk undantas från avverkning och exploateringspla-

ner i linje med target 5. ”År 2020 är hastigheten beträffande 

förlust av naturliga livsmiljöer, inklusive skogar, åtminstone 

halverad och där så är möjligt nere till nära noll, och försäm-

ringen av kvaliteten och fragmenteringen har minskat i be-

tydande grad”.  Hotade arter kräver i allmänhet sina natur-

liga livsmiljöer, med specifika egenskaper och strukturer, 

varför de främst hotas av förlusten av dessa. Det finns forsk-

ning som visar att tröskelvärdet för många specialiserade 

skogslevande arter är runt 20 procent skog. De specialiserade 

arterna är ofta ovilliga eller oförmögna att röra sig över stora 

utrymmen utanför sin livsmiljö.15  Resultatet av denna studie 

är i linje med ”ekologiskt representativ och väl sammanhäng-

ande” i target 11. Därför kan inte mindre fläckar och enstaka 

träd, såsom generell hänsyn vid avverkningar, samt skydds- 

och buffertzoner till vatten och vattendrag, som inte har 

någon konnektivitet eller kan avgränsas på en karta, inklu-

deras i arealmålet i target 11. Den generella hänsynen är gi-

vetvis viktig för naturvården i produktionsskogarna men den 

kvalificerar inte som ”ekologiskt representativ och väl sam-

manhängande”.

Den generella hänsynen omfattas istället av target 7, “År 

2020 bedrivs jord- skogsbruk och fiske på ett hållbart sätt 

så att bevarande av biologisk mångfald säkerställs”. Den 

generella hänsynens betydelse i skogsbruket urholkas dock 

av det faktum att 37 procent av avverkningarna inte når upp 

till lagens lägst ställda krav i 30 § skogsvårdslagen.16 

För att den generella hänsynen ska bli ett effektivt verk-

tyg för att nå target 7 i Nagoya-åtalandet, måste en omedel-

bar förbättring i tillämpandet av 30 § gällande naturhänsyn, 

vilket exempelvis bör innebära införande av ett effektivt 

sanktionssystem i skogsvårdslagen. För att i framtiden sä-

kerställa skogens biologiska mångfald är det viktigt att pro-

duktionsskogarna förvaltas på ett hållbart sätt, vilket tydligt 

framgår i target 7. Förvaltningen får inte under några om-

ständigheter leda till en fortsatt negativ trend för biodiver-

siteten i skogen. Ett hållbart brukande av skogen måste även 

uppfylla target 5, ”År 2020 är hastigheten beträffande förlust 

av naturliga livsmiljöer, inklusive skogar, åtminstone halv-

erad och där så är möjligt, nere till nära noll, och försäm-

ringen av kvaliteten och fragmenteringen har minskat i 

betydande grad.” Därför är det av stor vikt att en hållbar 

förvaltning bedrivs inom produktionsskogarna. Inom de 

Naturvårdsträd lämnade som generell hänsyn vid avverkning. Den generella hänsynen kan inte inkluderas i target 11 då den oftast saknar konnektivitet 

med naturskogsområden samt inte har någon ekologisk representativitet i produktionsskogen. Foto: Viktor Säfve
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återstående naturskogarna med höga naturvärden, bör 

ingen avverkning ske. Det är dessutom mycket viktigt att 

naturskogsdynamiken, såsom tillexempel skogsbränder och 

översvämningar, redovisas i en långsiktig strategi för res-

taurering av skog.

Genom utarmningen av skogens ekosystem samt försäm-

ringen av skogens biologiska mångfald hotas även skogens 

ekosystemtjänster. Ett friskt skogsekosystem är grundläg-

gande för exempelvis regleringen av luftkvalitet, klimatet, 

vattenrening och pollinering. Skogen och dess biologiska 

mångfald är en stor ekologisk resurs och även av stor vikt 

för människors rekreation och välbefinnande. Dessa värden 

behandlas i Nagoya-åtagandets target 14, ”År 2020 är eko-

system som tillhandahåller nödvändiga tjänster, inklusive 

tjänster avseende vatten, och bidrar till hälsa, försörjning 

och välbefinnande, återställda och skyddade…”.  I den stra-

tegiska planen för Nagoya-åtagandet ingår det överordnade 

uppdraget som innebär ”att vidta effektiva och snabba åt-

gärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i syfte 

att säkerställa resiliens i ekosystemen som fortsättningsvis 

ska kunna tillhandahålla ekosystemtjänster och därigenom 

säkerställa jordens variation av liv samt bidra till männis-

kors välbefinnande … påfrestningarna på den biologiska 

mångfalden minskas, ekosystem återställs, biologiska re-

surser används hållbart …”17

En planterad monokultur av gran, avverkad praktiskt taget utan generell hänsyn. Den generella hänsynen i områden som dessa är mycket viktig för den 

framtida biodiversiteten i produktionsskogar. Foto: Mikael Gudrunsson
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Target 11  

– hur ska målet genomföras i den svenska skogen? 

Vi anser det vara av största vikt att target 11 genomförs på 

ett systematisk sätt, baserat på bästa tillgängliga vetenskap. 

Forskarvärlden liksom naturvårdsorganisationer och andra 

aktörer bör samtliga engageras i denna process. Nedan föl-

jer vårt förslag för ett logiskt och stegvis tillvägagångssätt: 

1. Samsyn om hur stor andel ekologiskt representativa 

skogar som är långsiktigt skyddade eller avsatta för 

naturvårdsändamål, detta inkluderar även samsyn om 

statistiken gällande skogsskyddet. För att nå detta 

krävs:

2. Samsyn om vilken skog som är ekologiskt representativ 

i Sverige.

3. Samsyn om vilka biotoper och områden som skall 

anses uppfylla de villkor som anges i target 11, t.ex. i) 

särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosys-

temtjänster, ii) bevarade genom effektiv och rättvis 

förvaltning, i ekologiskt representativa och väl sam-

manhängande nätverk av skyddade områden samt 

andra effektiva, arealbaserade, bevarandeåtgärder.

4. En uppskattning av skillnaden, och hur den på mest 

kostnadseffektiva sätt ska fyllas fram till 2020. 

5. En politiskt antagen plan, inklusive delmål, finansie-

ring och andra resurser som krävs för att nå 2020-

målet.

Uttalande i maj 2011 av Sven G. Nilsson, professor i 
zooekologi vid Lunds universitet. Sven G. Nilsson har 
länge varit en ledande expert inom naturvård. Hans 
framstående forskning handlar bland annat om frag-
menteringseffekter för fågelfaunan i naturskogar, in-
sekter beroende av gamla lövskogsområden samt skogs-
dynamik i äldre skogar.

”En majoritet av de tidigare mest produktiva skogarna är 
numera konverterade till jordbruksmark i Sverige. Dessa 
skogar fanns på sluttningar med rörligt grundvatten och 
på jordar med en hög proportion av finkornigt material. 
Både ytan med träd samt mängden döda träd ökar sko-
gens produktivitet generellt. Därför blir arter med krav på 
de grövsta dimensionerna av död ved ofta de mest ho-
tade arterna, eftersom de är begränsade till högproduk-
tiva skogar. Både den lilla andel som finns kvar av dessa 
skogar liksom den betydelse detta habitat har för många 
av de mest hotade arterna, pekar på vikten av att skydda 
och restaurera dessa skogstyper. En större proportion av 
högproduktiva skogar, jämfört med andra skogstyper, 
måste skyddas för att undvika ytterligare utrotning av 
arter i Sverige. Lågproduktiva skogar har relativt få ho-
tade arter, och har därmed mindre värde och potential för 
artbevarande jämfört med mer produktiva skogar, vilket 
gäller i Sverige liksom i de flesta andra länder. Därför är 
de produktiva skogarna högst västentliga för bevarande 
och skydd av biologisk mångfald.”
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Slutsats 

För att bevara skogens biologiska mångfald, och därmed 

uppfylla målen i dels den svenska miljöpolitiken samt lan-

dets internationella åtaganden, är det nödvändigt att skyd-

da en betydligt större andel av den produktiva skogen i 

Sverige än vad som är skyddat idag. Nagoya-åtagandet un-

derstryker att minst 17 procent av terrestra representativa 

ekosystem av särskild betydelse för den biologiska mång-

falden ska vara skyddade 2020. Mer än hälften av Sveriges 

landyta består av produktiv skog och mer än hälften av de 

terrestra arterna är knutna till skogen. Majoriteten av de 

rödlistade arterna är dessutom knutna till skogliga livsmil-

jöer, i synnerhet till den produktiva skogen. Bevarandet av 

biologisk mångfald kan beskrivas i fyra olika ambitionsni-

våer: i) förekomsten av arter, ii) livskraftiga populationer, 

iii) ekologiska samband samt iv) resiliens. Idag har Sverige 

ännu inte uppnått den andra nivån, livskraftiga populatio-

ner. För att nå de nationellt och internationellt antagna 

målen för biologisk mångfald behöver Sverige säkerställa 

att samtliga nivåer uppnås. Därför är det också rimligt att 

Sverige bevarar och skyddar minst 17 procent av den pro-

duktiva skogen i väl sammanhängande områden i linje 

Nagoya-åtagandet. En förbättrad generell hänsyn i produk-

tionslandskapet samt en ökad användning av alternativa 

skogsbruksmetoder behövs även för att minska de negativa 

effekterna av kalhyggen och monokulturer. Dessutom, för 

att främja biologisk mångfald och mångbruk av skogen, 

måste lövskogar återskapas och restaureras samt skogsbruk 

utan kalhyggen införas i större skala än idag. 

Det bindande Nagoya-åtagandet innebär att partlän-

derna måste öka naturskyddet, det tvingar även den svens-

ka regeringen till att tillämpa avtalet genom att upprätta ett 

ekologiskt representativt och väl sammanhängande nätverk 

av skyddade områden. Under förhandlingarna drev Sverige, 

tillsammans med EU, på för ett mål på 20 procent skyddade 

landområden. Även om beslutet blev en kompromiss på 17 

procent bör detta inte stoppa regeringen att fortfarande 

sträva efter ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd av 20 

procent i väl sammanhängande och ekologiskt representa-

tiva områden, även i den produktiva skogen. Detta skulle 

vara i linje med regeringens avsikt under förhandlingarna 

liksom rekommendationer av ett stort antal forskare.18  Det 

krävs nu omedelbara åtgärder från den svenska regeringen. 

Inom nio år ska skyddet av minst 17 procent ekologiskt re-

presentativa och väl sammanhängande områden förverk-

ligats.

Foto: Stig Björk
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Frågor ställda till två ledande forskare inom 

skogsekologi

Hur ska begreppet “ekologiskt representativa” tolkas be-
träffande behovet av skyddad skog? 

Bengt-Gunnar Jonsson:  

Liksom alla ekosystem finns det också i olika skogstyper 

specifika djur och växtarter. Beroende på sammansättning-

en av trädslag, beståndets produktivitet, störningsdynamik 

och geografiska läge så utvecklas olika gemenskaper av 

skogslevande arter. För att fånga denna variation måste ett 

effektivt och fungerande nätverk av skyddade områden 

garantera att alla viktiga skogstyper är representerade. Det 

är högst osannolikt att en utökning av skyddet av en speci-

fik skogstyp skulle gynna den biologiska mångfalden som 

är knuten till en annan skogstyp. Skogsskyddet bör som 

utgångspunkt använda den naturliga fördelningen av olika 

skogstyper och se till att samtliga är representerade i mot-

svarande grad med beaktning av de 17 procenten i Nagoya-

åtagandet. 

Vilken betydelse har impediment och andra lågproduktiva 
skogar för bevarandet av biologisk mångfald? 

Ilkka Hanski:
Impediment och andra lågproduktiva skogar tillför repre-

sentativitet inom nätverket av skyddade områden. Dock kan 

vi inte skydda skogens biologiska mångfald i de nordiska 

länderna genom att, liksom i norr, ha den stora majoriteten 

av skyddade områden i improduktiva skogar.

Ilkka Hanski

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid 
Mittuniversitetet. Huvudfokus för Bengt-Gunnar 
Jonssons forskning är skogshistorik- och dynamik 
samt dess roll för biologisk mångfald i skogen. Jonsson 
har varit delaktig i flera nationella naturvårdsprojekt 
initierade av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 
samt varit vetenskaplig rådgivare inom CBD – FN:s 
mångfaldskonvention.

Bengt-Gunnar Jonsson

Ilkka Hanski, professor vid Helsingfors universitet, 
verksam i en forskargrupp inom metapopulationsbio-
logi. Ilkka Hanski är en av världens mest framstående 
ekologer. 2011 tilldelades Hanski Svenska Kungliga 
Vetenskapsakademins Crafoordpris i biovetenskap för 
sina banbrytande studier av rumslig variations på-
verkan på växter och djur.  Hanskis forskning är vida 
spridd och används bland annat för att undersöka hur 
djur och växter påverkas av urbanisering, avskogning 
och klimatförändringar.
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Bör den generella hänsynen i skogsbruket ingå i begreppet 
”andra effektiva arealbaserade bevarandeåtgärder”, eller 
avser konceptet att tillämpas på områden som är större än 
en bestämd minimistorlek? 

Bengt-Gunnar Jonsson:
Avsikten med det strategiska dokumentet i Nagoya-

åtagandet är att betona behovet av att skydda sammanhäng-

ande landområden. För att tillåta andra former av skydd, 

förutom traditionellt formellt skyddade områden, ingår 

frasen ”andra effektiva arealbaserade bevarandeåtgärder”. 

Eftersom de olika systemen för skydd varierar mellan olika 

länder garanterar detta att andra relevanta skyddsformer 

ingår. I ett svenskt och europeiskt sammanhang skulle detta 

även kunna omfatta frivilliga avsättningar, så länge dessa 

utgör långsiktiga åtaganden och inte inkluderar den gene-

rella hänsynen vid avverkningar. Det senare uppfyller sna-

rare kraven i target 7 i den strategiska planen ”År 2020 be-

drivs jord- skogsbruk och fiske, i berörda områden, på ett 

hållbart sätt så att bevarande av biologisk mångfald säker-

ställs.”

Ilkka Hanski:
Samtliga åtgärder som har föreslagits i skogsbruket för att 

främja den biologiska mångfalden kan inte ingå i ”arealba-

serade bevarandeåtgärder”. Ett exempel är naturvärdesträd. 

I praktiken kan detta utgöra en mimimistorlek på ytor som 

avsätts i skogsbruket. Vad som är minsta möjliga storleken 

kräver dock en noggrann analys. Detta beror delvis på i 

vilken utsträckning, och hur, kanteffekterna kan minime-

ras i små fragment. För det andra skulle den minsta storle-

ken även bero på hur landskapet i övrigt ser ut (ett litet 

fragment har större potential att främja den biologiska 

mångfalden om den ligger i  till större skyddade områden 

än om den ligger isolerad).

Hur kan ett nätverk av skyddade och ”väl sammanhäng-
ande” områden skapas? 

 

Bengt-Gunnar Jonsson:
Då endast en liten del av skogslandskapet idag består av be-

stånd med höga naturvärden är livsmiljöerna för de boreala 

skogslevande arterna i Sverige väldigt fragmenterade. Det 

behövs processer som möjliggör för planering på landskaps-

nivå. Detta kräver att Skogsstyrelsen får mandat att, tillsam-

mans med flera aktörer, initiera dialoger och landskapspla-

nering i syfte att öka konnektiviteten i skogslandskapet. Vi 

kommer inte att nå en bättre konnektivitet genom att mark-

ägare agerar isolerat, vetenskaplig expertis bör inkluderas i 

arbetet med att identifiera olika alternativ i syfte att mini-

mera fragmenteringseffekter.

Vilka skogsområden kan anses ha en stor betydelse för den 
biologiska mångfalden? 

Ilkka Hanski:
Relaterat till olika geografiska områden är det viktigt med 

en betydligt jämnare fördelning av skyddad skog i de nord-

iska länderna än vad vi för närvarande har. 

Finns det för närvarande 17 procent produktiv skog med 
höga naturvärden som är lämliga att skydda? 

Bengt-Gunnar Jonsson:
Enligt Naturvårdsverkets frekvensanalys från 200519 utgörs 

den produktiva skogen av endast ca 5 procent skog med höga 

bevarandevärden20 (värdekärnor). Den regionala variatio-

nen innebär att de flesta av dessa finns i norr och endast ett 

fåtal i söder. Detta indikerar tydligt att alla kvarvarande 

skogar med höga naturvärden måste skyddas i ett första steg 

samt att restaureringen av skog måste utvecklas och öka för 

att möta målet på 17 procent 21. 

Vilken betydelse har den skyddade arealen produktiv skog 
för att de rödlistade arterna? 

Ilkka Hanski:
Skyddad produktiv skog har en avgörande betydelse för att 

skydda rödlistade arter.
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Förhandlingarna i oktober 2010 vid FN-mötet i Nagoya, Japan resulterade i nya ansträng-

ningar för att skydda den biologiska mångfalden. Mötet lade fast en vision för 2050, ett mål för 

2020 samt konkreta delmål till samma år. Förhandlingarna innefattade bland annat skydd av 

20 procent av landytan. Kompromissen under förhandlingarna landade på minst 17 procent 

ska bevaras i ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade områ-

den. Detta är ett stort steg framåt för det svenska områdesskyddet och Sverige har en lång väg 

att gå innan målet är nått. Skogen är Sveriges största landbaserade ekosystem. Mer än hälften 

av Sveriges yta är täckt av skog och idag är mindre än 5 procent av hela den svenska skogsmar-

ken långsiktigt och formellt skyddad. Det råder dock delade meningar om skogsskyddets stor-

lek varför det krävs en samsyn mellan myndigheter, skogsnäringen, forskarvärlden samt na-

turvårdsorganisationern om andelen skyddad skog samt vad detta innebär i form av ekologisk 

representativitet i landskapet.

Denna rapport syftar till att klargöra begreppet kring ekologisk representativitet samt att även 

klargöra Nagoya-åtagandets delmål om områdesskydd beträffande den produktiva skogen i 

Sverige.
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