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Sammanfattning

I de övergripande skogspolitiska målen är det tydligt att 
skogens sociala värden ska skyddas. Följande rapport visar 
att dessa mål i alltför låg grad omsätts i praktiken. Det hand-
lar om brister i både skydd, hänsyn vid skogsåtgärder, fysisk 
planering, ansvarsförhållanden och samverkan. Skogsvårds-
lagen saknar både tydliga regler om vilken hänsyn som ska 
tas till skogens sociala värden och bestämmelser som för-
hindrar kalavverkning av skog med sociala värden. Dessa 
brister får till följd att skogens sociala värden hotas på olika 
sätt, genom exempelvis markexploatering och avverkning. 

Det finns forskning som visar vikten av att bevara skogens 
sociala värden. Samtidigt saknas analyser, statistik och un-
derlag om skydd och skötsel av skogens sociala värden, vilket 
innebär att vi inte vet hur vi på bästa sätt ska komma till rätta 
med de brister som råder. Både nationella myndigheter och 
många kommuner brister i ansvar när det gäller skogens 

sociala värden och det saknas tydliga målsättningar, strate-
gier och rutiner för tillämpning av skogspolitiken. 

I rapporten ges några förslag på åtgärder som behöver 
genomföras för att skogens sociala värden ska säkerställas. 
I och med att 85 procent av Sveriges befolkning bor på 1,3 
procent av Sveriges yta är det relativt små ytor skog som be-
höver säkerställas för att skapa förutsättningar för rekrea-
tion och friluftsliv i vardagen för en stor del av befolkningen. 

De brister kopplade till skogens sociala värden som rap-
porten visar faller tillbaka på att politikerna i riksdag och 
regering inte har skapat förutsättningar för att de skogspo-
litiska målsättningarna ska kunna genomföras i praktiken. 
Trots att det övergripande miljömålet om att skogens socia-
la värden ska värnas har funnits sedan 1993 är dessa värden 
ännu inte är en naturlig del i lagstiftning och myndighets-
utövning.
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Skogen har stor betydelse för många människor. I skogen 
kan vi promenera, plocka svamp och bär, bygga kojor och 
smyga i mossan, tälta och hitta äventyr. Eller bara få stillhet 
och tystnad. Skogen har kort och gott stor betydelse för vår 
livskvalitet.  

Skogen och bruket av skogen har många historier. När 
eleverna på Milstenskolan i Täby kom tillbaka efter som-
marlovet 2010 möttes de av en mycket tråkig överraskning. 
Skogen intill skolan var borta. Kalhuggen. Skogen med de 
slingrande stigarna och den lilla gläntan, där de brukade ha 
samling med picknick, var borta. Skogen där barnen satt 
upp holkar som de tillverkat i slöjden och där de gått natur-
stigar för att lära om växter och djur. Skogen där de varit på 
raster och lektioner, där de lekt, lärt, lyssnat, skrattat, upp-
täckt och förundrats. Bara några enstaka, spridda tallar stod 
kvar på hygget. Varken elever eller lärare förstod. Så här får 
man väl inte göra?

Det enkla svaret är: Jo, det får man. Självklart var detta inte 
skolans skog. Den ägdes av privata markägare, markägare 
som ville bygga bostäder på sin mark. Men för skolans elever 
gav skogen upplevelser som skapar identitet, glädje och sam-
manhållning och många av eleverna hade lekt och lärt i denna 
skog i många år. Skolans lärare har fått ägna många och långa 
pratstunder med elever åt att förklara det som hänt. 

Det är omöjligt att värdera allt det som skogen ger oss. 

Förord
Kanske kan ett monetärt värde sättas för minskade sjuk- och 
hälsovårdskostnader för barn som regelbundet vistas ute i 
skogen. De är ofta friskare än andra barn, vilket minskar 
kostnaderna för sjukvård och ger lägre inkomstbortfall för 
föräldrar som annars måste stanna hemma från arbetet. 
Men det finns också ovärderliga företeelser, som barnets 
glädje över att få bygga en koja, springa runt bland skogens 
träd och stenar och få möjlighet att upptäcka skogens små-
kryp. 

Skogspolitiken måste kunna hantera skogens många 
olika värden. Skogens sociala värden får inte urholkas på 
grund av otillräckliga kunskaper eller av att vi inte förstår 
värdet av det skogen ger oss. I dagens skogspolitik har sko-
gens sociala värden en underordnad ställning i genomför-
andet. Naturskyddsfören ingen menar att det är dags att 
värdera människors upplevelser av skogen högre. I denna 
rapport visar vi brister som måste åtgärdas för att vi män-
niskor ska kunna glädjas och njuta av skogen, vår natur.

Karin Åström
Vice ordförande
Naturskyddsföreningen
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Skogen vid Milstensskolan i Täby kommun avverkades 2011.
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Skogen intill Milstensskolan, efter avverkning. Täby kommun.
Trots att kommunen hade vetskap om avverkningen valde de att inte göra något. De hade exempelvis kunnat köpa in skogen för att inrätta ett naturreservat 
eller skriva ett naturvårdsavtal med markägarna. Eftersom skogen låg bostadsnära gav Skogsstyrelsen rekommendationen att spara cirka 35 tallar per hektar 
vid avverkningen (som naturvårdshänsyn, skogsvårdslagen saknar tydliga regler om hänsyn till skogens sociala värden). Eftersom det saknas skyldighet för 
markägaren att följa Skogsstyrelsens råd kalavverkades området utan att Skogsstyrelsens rekommendation om att spara träd följts.
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Skogen intill Milstensskolan, Täby kommun. 
Gripsvall, skogen intill Milstensskolan i Täby, cirka 5 hektar, avverkades i augusti 2011. Skogen var unik för Täby ur naturvärdessynpunkt med lövskog och 
barrblandskog med många gamla tallar. För boende i intilliggande bostadsområden var skogen viktig som rekreationsskog och för eleverna på Milstensskolan 
var skogen en naturlig lekplats på rasterna. Området fungerade också som entré till det stora naturlandskapet Rösjökilen. Markägarna köpte marken i 
förhoppning om att få bygga bostäder. När markägaren fick nej till bygglovet avverkades skogen ändå. 
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Skogens många värden
De flesta upplever naturen som något positivt, inte minst ur 
estetisk synpunkt. Skogen har betydelse för en omväxlande 
och vacker landskapsbild. Men för många är skogen mer än 
så. Att vandra i skog och mark är en av de vanligaste fritids-
aktiviteterna i Sverige.3 I en enkätstudie om svenskarnas 
syn på skogen och naturen svarade 80 procent att det är 
nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. 
42 procent svarade att det är absolut nödvändigt.4 
Människor upplever att de får ökade insikter om samspelet 
i naturen och en känsla av att själva vara en del av den när 
de vistas i naturpräglade miljöer.5 Vistelser i närnaturen 
innebär att människor får en bättre kännedom om sin egen 
hemmiljö och genom detta en ökad trygghetskänsla.6

Grönområden har en positiv inverkan på människors 
hälsa och människor som bor nära grönområden lider mer 
sällan av stress.7 Tysta områden är en bristvara i stadens 

Rågsveds friområde, Stockholms kommun.
Rågsveds friområde är ett större natur- och friluftsområde som ligger 
bostadsnära både för dem som bor i norra delen av Huddinge kommun och 
södra delen av Stockholms kommun. Här finns mycket höga natur- och 
rekreationsvärden. Fram till 2006 var Rågsveds friområde aktuellt som 
naturreservat, men 2011 presenterade Stockholms stad ett planprogram 
som innehöll ett förslag med cirka 165 småhus samt cirka 30 lägenheter i 
stadsvillor i Rågsveds friområde. Under 2013 förväntas föreslagna 
detaljplaner läggas fram, hittills har cirka 85 lägenheter i radhus och 
kedjehus markanvisats. Kritiken mot det utställda programmet har varit 
stark. Naturskyddsföreningen arbetar för att ingen bebyggelse ska uppföras 
i Rågsveds friområde. 
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Vad betyder skogens sociala värden? 

närhet och återfinns bara i större naturområden. Tystnad 
har visat sig ha en positiv och lugnande inverkan på stres-
sade människor. Vidare har träd och grönska positiva ef-
fekter på rehabilitering efter sjukdomar och svåra skador. 
Att vistas i grönområden ökar dessutom motståndskraften 
mot sjukdomar.8

Fysisk inaktivitet är idag en av de största riskfaktorerna 
för ohälsa och tidig död. Friluftsliv är en av de viktigaste 
formerna för fysisk aktivitet och hur närmiljön ser ut har 
en avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv och 
vistas utomhus.9 Närhet till grönområden är därmed direkt 
positivt för hälsan. Mer indirekt har skogen även påverkan 
på människors hälsa genom de ekosystemtjänster den ger i 
form av rening av luft och vatten och minskad upplevelse av 
buller.10  

Skogens pedagogiska möjligheter uppmärksammas allt 
mer. Verksamheter som utomhusundervisning, naturstigar, 

Skogens sociala värden
Det finns ingen officiell definition av skogens sociala värden. 
I denna rapport avses i bred bemärkelse värden av betydelse 
för människors välbefinnande, hälsa, boende/livsmiljö, 
turism och där till hörande regional utveckling. Givetvis har 
även biologiska och kulturella värden ett socialt värde. 

Ett specifikt drag beträffande sociala värden är att de 
skogar1 som är belägna nära där många människor bor 
generellt har ett högt socialt värde, just eftersom de ligger 
där de ligger. 85 procent (drygt 8 miljoner invånare) av 
Sveriges befolkning bor på 1,3 procent av Sveriges yta, vilket 
innefattar alla tätorter med över 200 invånare.2 Inte bara 
stora skogar, utan även små skogspartier mellan hus och i 
parker, har stor betydelse för människor. Dessa bostadsnära 
skogar är särskilt viktiga för exempelvis barn, äldre och 
funktionsnedsatta som kan ha svårt att röra sig längre 
sträckor. 

Skogens sociala värden är givetvis inte begränsade till dessa 
områden, men det är naturen inom och nära tätorter som 
har störst betydelse för människors möjlighet till rekreation, 
friluftsliv och kontakt med vilda växter och djur. Områden på 
lite större avstånd från bebyggelsen är viktiga, men då mera 
som utflyktsområden.
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friluftsdagar och föreningsverksamhet kan öka kunskapen 
och förståelsen för växter, djur och naturens ekologiska 
samspel. Detta kan i sin tur skapa ett intresse för naturen i 
ett större sammanhang och därmed också för samhällets 
hållbara utveckling.11 Många olika föreningar och intres-
segrupper är beroende av närhet till skog för sina aktiviteter. 

Skogens sociala värden har ett ekonomiskt värde 
Det finns sedan länge studier som visar att närhet till skog 
ofta ökar värdet på en fastighet och att en vacker natur kan 
vara ett konkurrensmedel för att dra till sig boende och 
investerare till en tätort.12 Under senare år har intresset ökat 
för att göra ekonomiska värderingar av skogen som miljö 
för naturupplevelser och rekreation. 
Vid beslut om hur skogen ska användas ska prioriteringar 
göras mellan exempelvis produktion, rekreation och natur-
vård. Men så länge det råder brist på kunskap om hur myck-

et skogens olika värden bidrar till samhällsekonomin kom-
mer det att finnas risk för felprioriteringar. Det innebär att 
skogens sociala värden, i ekonomiska termer, i praktiken 
inte kommer att jämföras med värdet av det virke som sko-
gen kan ge eller värdet av de inkomster nya bostäder kan ge. 

Som nämnts innebär god tillgång till natur bättre förut-
sättningar för regelbunden fysisk aktivitet. Detta förbättrar 
folkhälsan, som i sin tur har betydelse för samhällsekonomin. 
Statens folkhälsoinstitut har beräknat att en stillasittande 
fritid, som minst 14 procent av den vuxna befolkningen anger 
att de har, kostar samhället mellan sju och åtta miljarder om 
året i ökade sjukkostnader.13 Sannolikt är den totala siffran 
högre eftersom inte alla kroniska sjukdomar som har ett sam-
band med en stillasittande livsstil är inräknade. 

En samhällsekonomisk konsekvensanalys av de av reger-
ingen beslutade friluftslivsmålen14 visar att genomförandet 
av målen bland annat skulle få betydelse för en ökad folk-
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Rågsveds friområde, Stockholms kommun.
Det vackra naturområdet Rågsveds friområde med skogsklädda höjder, beteshagar, Kräpplaån, våtmarker, gammelekar och läget invid sjön Magelungens 
strand hör sannolikt till ett av Stockholms stads mest värdefulla naturområden. Längs med området går kultur- och naturstigen Kräpplaspåret, kantad av 
beteshagar där får och kor betar om somrarna. Träden är på en del ställen över 200 år gamla. Kring 80 procent av skogen är nyckelbiotop enligt den inventering 
Skogsstyrelsen gjort på uppdrag av den lokala Kräpplagruppens miljöförening.

 A
nd

er
s T

ra
nb

er
g



Människan i skogen - det skogspolitiken glömde

8

hälsa, såväl som regional tillväxt till följd av ökad naturtu-
rism.15 Genomförandet skulle kunna innebära en årlig be-
sparing på cirka 1,7 miljarder kronor i sjukvårdskostnader 
och minskat produktionsbortfall respektive en ökad kon-
sumtion kopplad till svensk naturturism på cirka 9,7 mil-
jarder kronor per år. 

Friluftslivet har en stor betydelse i samhällsekonomin 
eftersom friluftslivets förädlingsvärde i den svenska ekono-
min uppgår till cirka 34 miljarder kronor årligen, eller cirka 
en procent av BNP. Totalt spenderar svenskarna 100 miljar-
der kronor per år för sitt friluftsliv, varav tre fjärdedelar i 
Sverige.16 

Turismens omsättning i Sverige uppgick 2011 till totalt 
264 miljarder kronor och turismens andel av BNP 2011 var 
2,9 procent.17 Turismen har också en förmåga att bidra till 
en ökad sysselsättning. Sedan år 2000 har turismen bidragit 
med 31 500 nya arbetstillfällen, samtidigt som antalet ar-
betade timmar inom till exempel jordbruk, skogsbruk och 
yrkesfiske minskat med drygt 20 procent.18 Det finns ett 
uppenbart samband mellan den fysiska miljöns utformning 
och turismens förutsättningar att utvecklas.19 Enligt inter-
nationella bedömningar kommer turism och resande i ett 
globalt perspektiv att öka med cirka tre procent per år fram 
till 2030.20 Sverige har goda förutsättningar att ta del av 
denna ökning under förutsättning att vi tar vara på de re-
surser vi har. 

Vilken skog vill människor ha?
När svenska folket rangordnar de intressen som ska styra 
den svenska skogens användning kommer betydelsen för 
folkhälsan på första plats.21 Därefter kommer hänsyn till 
biologisk mångfald, behov att värna kulturmiljöer samt 
friluftslivets behov. Först på fjärde plats kommer efterfrågan 
på skogsråvara. 

En sammanställning har gjorts av 53 olika studier som 
genomfördes mellan 1972 och 2006 om människors åsikter 
om skogslandskap.22 Ett gemensamt drag för många av dessa 
studier är att människor tycker mer om en skog ju äldre 
skogen är och desto större träden är. Människor vill också 
få en känsla av tillgänglighet. Närheten till skogsområdet 

påverkar hur mycket vi vistas i skogen, varför närmaste skog 
för rekreation bör finnas inom gångavstånd (1 kilometer) 
från bostaden.23 För svenskarna i genomsnitt är avståndet 
mellan bostaden och närmaste rekreationsskog cirka två 
kilometer.24 

Skogen besöks av människor med olika behov och det 
ställer olika krav på skogens innehåll och utformning. Det 
finns därför ingen enskild skötselmetod som kan tillfreds-
ställa alla besökare varför ett nyckelord vid skötsel av skog 
med sociala värden bör vara ”variation”. De få studier som 
handlar om tätortsnära skogsskötsel betonar vikten av att 
skötseln utgår från besökarnas önskemål och behov. Med 
utgångspunkt från hur skogen ser ut, var den ligger och hur 
den används kan den delas in zoner med olika skötsel.25 
Olika karaktärer kan skapas; Det vilda, Det artrika, Det 
rymliga, Det rofyllda, Det lekfulla, Det festliga samt Det 
kulturella. Skogsområdets värden och användningsmöjlig-
heter ökar ofta med dess storlek.

I skogar med sociala värden bör skogsskötsel ske med så 
få och så skonsamma åtgärder som möjligt.26 Människor 
reagerar ofta negativt när skogen förändras dramatiskt. 
Forskning visar att man i skogar med sociala värden bör 
undvika alla inslag som upplevs som onaturliga, till exempel 
kalhyggen, markberedning, planteringar i tydliga rader, 
monokulturer, raka och tvära skogsbryn eller alltför tillrät-
talagda anläggningar för friluftsliv.27 
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Miljökvalitetsmål och friluftslivsmål kopplade till 
bevarande av skogens sociala värden 
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för Sverige. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Ett antal preciseringar förtydligar 
innebörden av miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd som ska nås 
till 2020. Riksdagen har även beslutat om ett övergripande mål för 
friluftslivspolitiken, och regeringen har beslutat om tio 
friluftslivsmål med preciseringar kopplat till detta.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 
Precisering: ”Skogens värden för friluftslivet är värnade och 
bibehållna.”

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
”Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Precisering: ”Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, 
kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls 
samt är tillgänglig för människan.”

Friluftslivsmålet Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Precisering: ”Antalet skyddade områden vars syfte är att främja 
friluftsliv ökar kontinuerligt.” 
Precisering: ”Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på 
frivillig väg och som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog 
med berörda markägare uppmärksammas.”

Vad vet vi om skydd av skogens sociala värden?
Statistik om skydd av skogens sociala värden saknas
Mindre än fyra procent av den produktiva skogsmarken är 
skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskydds-
område eller naturvårdsavtal. Av denna areal ligger mindre 
än två procent nedanför gränsen för fjällnära skog. 

Det saknas tillräcklig statistik över skydd av skog med 
sociala värden. Det finns rapporter om hur stor areal skog 
som behöver bevaras för att vi ska nå uppsatta mål kring 
biologisk mångfald. Men när det gäller skogens sociala vär-
den saknas analyser på både lokal, regional och nationell 
nivå som fastslår hur stor areal skog som behöver skyddas, 
vilka områden som behöver skyddas samt i vilka områden 
skog bör återskapas eller restaureras för att vi ska nå upp-
satta mål för skogens sociala värden. 

Grönytan minskar i areal
Syftet med att skydda ett område formellt är att skapa ett 
juridiskt bindande, långsiktigt skydd, vilket i många fall 
behövs för att värna skogens värden mot exempelvis mark-
exploatering eller avverkning. Statistik från SCB visa att i 
de tio största tätorterna minskar grönytan per person till 
följd av exploatering och annan förändring i markanvänd-
ningen.28 I kommuner som har ett högt exploateringstryck 
på bostadsnära och tätortsnära naturområden blir frågan 
om skydd särskilt aktuell. Behovet av att skydda ytterligare 
tätortsnära naturområden bedöms i 58 procent av kommu-
nerna vara stort till mycket stort.29

Ekonomiska skäl för bevarande
Det finns inga beräkningar av vad det skulle kosta att skyd-
da den skog som har högst sociala värden, exempelvis den 
bostadsnära skogen. Men det finns studier som pekar på att 
det finns tunga ekonomiska skäl för bevarande. Att nyan-
lägga grönytor kostar tiotals miljoner kronor per hektar, 
ibland ännu mer. Under en 20-årsperiod kan man räkna 
med att skötselkostnaden blir lika stor. Att bevara naturen 
istället är oftast mycket billigare. Skötsel av skog för rekrea-
tion har kostnader i form av exempelvis städning, eventuell 
röjning och gallring. Räknat per areal är dock dessa kost-
nader vanligen mycket lägre än kostnaderna för att till ex-
empel sköta planteringar eller klippa gräs. Enligt dessa stu-
dier kan den totala besparingen för ett hektar parkmark 
under en 20-årsperiod bli åtskilliga miljoner kronor.30 

Skogens sociala värden prioriteras inte vid skydd av 
skog
Skydd av skogens sociala värden i nationella målsättningar 
Att uppmärksamma skogens sociala värden är en naturlig 
del i arbetet för en hållbar utveckling och flera internatio-
nella och europeiska överenskommelser som Sverige skrivit 
under anger värdet av att skydda skogens sociala värden, 
exempelvis den europeiska landskapskonventionen samt 
Nagoyaåtagandet som beslöts vid det tionde partsmötet 
inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) 2010, 
som innehåller flera mål som rör skogens sociala värden.

Brister i skydd av skogens sociala värden
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Miljö- och friluftslivsmål uttrycker att skogens sociala värden 
ska bevaras (se ruta sidan 9). Den skogspolitik som beslutades 
av riksdagen 1993 kännetecknas också av två jämställda mål, 
ett miljömål och ett produktionsmål. Miljömålet anger bland 
annat att ”Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och 
sociala värden ska värnas.” Enligt förarbeten finns ingen 
konkret skillnad i begreppen bevaras, säkras, skyddas och 
värnas i miljömålets text31, vilket innebär att skogens sociala 
värden ska skyddas precis som naturvärden. Trots detta sak-
nar skogsvårdslagen bestämmelser som i ord uttrycker någon 
form av skydd eller detaljerad reglering av hänsyn för skogens 
sociala värden. Någon definition av begreppet skogens socia-
la värden finns inte i lagtexten. 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fastställde 2005 en 
nationell strategi för formellt skydd av skog nedan fjällen. 
Enligt strategins grundkrav ska ett skogsområde som prio-
riteras för formellt skydd utgå från områden med höga be-
fintliga naturvärden. Enligt strategin ska tätortsnära skogar 
(och skogar som på ett annat sätt är av särskild betydelse för 
rekreation och friluftsliv) som har höga skogliga naturvär-
den prioriteras vid områdesurval. För skogar med låga na-
turvärden och höga rekreationsvärden ska ett rekreations-

anpassat skogsbruk i första hand eftersträvas, så att 
pågående markanvändning inte avsevärt försvåras.32 

Av de formella skyddsformerna är det utöver nationalpark 
främst naturreservat som kan baseras på sociala värden. 
Övriga skyddsformer är framförallt utformade för höga na-
turvårdsbiologiska värden. Enligt miljöbalken kan natur-
reservat inrättas för att ”tillgodose behov av områden för 
friluftslivet”. Naturreservat anses vara ett lämpligt skyddsin-
strument för ”områden med höga värden för rekreation och 
friluftsliv som inte bedöms kunna bevaras och utvecklas 
inom ramen för pågående markanvändning.”33 Det är i prin-
cip möjligt att skriva naturvårdsavtal även för skog med en-
dast sociala värden; det handlar om hur man utformar inne-
hållet i respektive avtal. Så som detta instrument har använts 
hittills av framförallt Skogsstyrelsen har dessa avtal endast 
använts för områden med höga naturvärden. Detta är dock i 
huvudsak en fråga om tradition och prioritering.

Skydd av skogens sociala värden inom 
planeringsprocessen
Det finns vissa möjligheter att hantera skogens sociala värden 
i samband med den kommunala översikts- och detaljplane-

Vargskogen, Nyttorp, före avverkning. Storfors kommun.
Vargskogen ligger mindre än 1 kilometer från Storfors tätort i Värmlands län. Februari 2012 avverkades cirka 15 hektar av skogen nästan helt, trots att 
närboende och ideella föreningar starkt motsatte sig avverkningen. Området var mycket viktigt för såväl friluftslivet som för möjligheten för den närbelägna 
grundskolan att bedriva utomhuspedagogik. Skogen låg i anslutning till Badsta camping och badplats och var utgångspunkt för vandringsleden 
Lårhöjdsleden. Markägaren Bergvik AB är FSC-certifierad, men ortsbefolkningens önskemål om att avverka med hyggesfria metoder hörsammades inte utan 
skogen kalhöggs ända in på husknutarna. Utförlig information och underlag kring hela processen om avverkningen av Vargskogen finns på www.
skogsombudsmannen.se
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ringen. Dessa möjligheter används emellertid i begränsad 
omfattning, särskilt i tätorter som växer och där exploate-
ringstrycket är hårt. Kommunernas översiktsplaner är inte 
juridiskt bindande och dessa har därför begränsad styrfunk-
tion beträffande bevarandet av skogar med sociala värden. 
Detaljplaner kan relativt enkelt ändras genom ett politiskt 
beslut och är därför ofta inte tillräckligt långsiktiga. Det har 
också framkommit att många kommuner anser att planpro-
cessen (som den fungerar idag) endast i liten utsträckning är 
ett redskap för att skydda naturområden.34 

I arbetet med skydd har kommunerna större fokus på 
tätortsnära områden för friluftsliv och rekreation än läns-
styrelsen, som i sin prioritering av skydd i första hand foku-
serar på biologiska värden.35 Den övervägande delen av 
kommunernas reservatsbildning sker på kommunens egen 
mark. I en enkät från Naturvårdsverket anser runt 65 pro-
cent av de svarande på kommunerna att det är i stor ut-
sträckning eller helt och hållet styrande för reservatsbildan-
det om kommunen redan äger marken.36 Det är därmed 
oklart om de mest skyddsvärda områdena skyddas eller om 
det handlar om ett reservatsbildande utifrån tillgången på 
mark.37 Risken är hög att mindre skyddsvärda skogar skyd-

das eftersom kommuner endast äger 16 procent av den tät-
ortsnära skogen38, och det är i den tätortsnära skogen de 
sociala värdena många gånger är som störst. 

Oklart om dagens skydd är tillräckligt
Summan av de prioriteringar som görs av länsstyrelser och 
kommuner innebär att det krävs mycket höga sociala värden 
för att ett skogsområde ska få ett formellt skydd. Det innebär 
också att mindre skogsområden, exempelvis bredvid en 
skola eller äldreboende, inte prioriteras för skydd trots att 
de kan ha mycket höga sociala värden och vara av stor be-
tydelse för människors hälsa och välbefinnande. Samtidigt 
är de statliga anslagen för skydd av skog inte tillräckligt 
höga för att skydda de områden med höga naturvärden som 
behövs för att de skogspolitiska målen ska uppnås, varför 
skog med sociala värden ofta nedprioriteras i skyddsarbetet 
så länge skogen inte också har höga naturvärden. 
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Vargskogen, Nyttorp, efter avverkning. Storfors kommun.
De närboende till Vargskogen försökte få kommunen att köpa in skogen för att inrätta ett naturreservat för friluftslivet. Detta prioriterades inte av kommunen 
trots att området angivits inom området för en föreslagen grönstrukturplan inom kommunens arbete med en ny översiktsplan 2012/2013. Vid kontakt med 
Skogsstyrelsen där de närboende påtalade önskemål om rådgivning för hyggesfritt skogsbruk alternativt inlösen av skogen för friluftslivets skull fick man 
följande svar:

”Skogsstyrelsen, som har deltagit i samråd i fält bedömer att den hänsyn bolaget avser att ta till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, såsom den 
redovisats i anmälan, mer än väl uppfyller skogsvårdslagens krav. Skogsstyrelsen kan inte kräva mer omfattande hänsyn än den som redovisats. Om Bergvik AB 
genom Stora Enso skog AB ska ha en högre ambition i skogpolitikens anda när det gäller att värna om de sociala värdena, så måste det ske på frivillighetens väg. 
/…/ Du och din förening har i flera brev uttryckt krav och önskemål om avverkningsstopp, långsiktigt skydd m.m. för området. Det finns inga som helst 
möjligheter från Skogsstyrelsens sida att få till något sådant. De pengar som finns avsatta för områdesskydd måste användas till områden med mycket höga 
naturvärden och ingenting annat.”   (Skogsstyrelsen 2012: Brev från Skogsstyrelsen till närboende 2012-03-06. Diarienr 2012:234.)
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Friluftslivsmål kopplade till hänsyn till skogens 
sociala värden39 

Friluftslivsmålet Tillgång till natur för friluftsliv
Precisering: ”Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap säkerställs genom hållbart brukande, fysisk planering 
och bevarande.” 

Friluftslivsmålet Attraktiv tätortsnära natur
Precisering: ”Tillgången till sådant tätortsnära natur- och 
kulturlandskap som är attraktivt för friluftslivet ökar genom 
bevarande, utveckling och nyskapande.” 
Precisering: ”Andelen av det tätortsnära natur- och 
kulturlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden som är bevarade 
och utvecklas genom strategisk planering, förvaltning, dialog och 
skötsel ökar kontinuerligt.”

Friluftslivsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan
Precisering: ”Barn och elever inom förskola, skola och fritidshem ges 
goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse.” 

Vad vet vi om hänsyn till skogens sociala värden vid 
skogsåtgärder?
Statistik om hänsyn vid skogsåtgärder saknas
Regeringen skriver i propositionen En skogspolitik i takt med 
tiden att det ”I dag bedrivs skogsbruk med generell hänsyn 
till natur- och kulturmiljövård och sociala värden.”40 Hur 
detta ”skogsbruk med generell hänsyn till skogens sociala 
värden” ser ut i realiteten och i vilken skala ett sådant skogs-
bruk bedrivs är dock okänt. Det saknas såväl statistik över 
vilken hänsyn som tas totalt till sociala värden vid skogsåt-
gärder som i vilken grad markägare vid bruk och skötsel av 
skog går längre än vad lagen föreskriver vad gäller främjan-
det av skogens sociala värden. Detta är problematiskt då 
skogspolitiken bygger på att markägare förväntas ta ett an-
svar utöver det lagen föreskriver för att de skogspolitiska 
målsättningarna ska uppnås. Eftersom vi inte vet om mark-
ägare gör detta, eller i vilken utsträckning, kan vi heller inte 
säga om dagens skogspolitik är tillräcklig för att uppsatta 
mål ska uppnås.  

Det saknas även tillräcklig statistik över hur mycket skog 
med sociala värden som årligen avverkas samt statistik över 
storleken i hektar på kalhyggen i bostadsnära och tätortsnä-
ra skog. Detta innebär i sin tur att vi inte vet om avverk-

ningen av skog med sociala värden ökar eller minskar över 
tid. Det saknas också tillräcklig statistik över vilka skötsel- 
och skogsbruksmetoder (exempelvis trakthyggesbruk, hyg-
gesfritt skogsbruk, rekreationsinriktad skötsel) som an-
vänds idag och i hur hög grad de används. 

Det saknas en analys kring vad det skogsbruk som  
bedrivs idag får för konsekvenser för skogens sociala vär-
den, det vill säga forskning saknas kring framtida effekter 
av de åtgärder som görs idag. Det vi ser är att trakthygges-
bruket, som är den idag dominerande skogsbruksmetoden, 
knappast är den metod som bäst främjar värden för rekrea-
tion och friluftsliv. För rekreation och friluftsliv innebär 
avverkning av skogen ofta att verksamheten över huvud 
taget inte kan bedrivas under lång tid. Hyggesfritt skogs-
bruk är generellt inte en lösning i skogar med höga sociala 
värden eftersom även denna metod främst är ett sätt att 
producera råvara och inte främjar sociala värden i första 
hand. I stället bör skogsskötselmetoder utvecklas och be-
drivas som främjar sociala, biologiska och kulturella värden 
i första hand.

Många markägare saknar förutsättningar  
för planering av hänsyn vid skogsåtgärder
En kommunal skogspolicy samt konkreta målsättningar på 
kort och lång sikt för olika delar av skogen är grundläg-
gande för att kunna bedriva en hållbar skogsskötsel. En 
skogspolicy som är politiskt antagen har betydelse eftersom 
det tyder på att en kommun är engagerad i skogsfrågor och 
att arbetet med skog blir mer långsiktigt. Naturskydds-
föreningen genomförde 2010 en enkätundersökning som 
visar att 57 procent av kommunerna saknar en politiskt 
antagen skogspolicy eller motsvarande som innehåller mål-
sättningar för skötsel av kommunens tätortsnära skog.41 Det 
finns ingen statistik över hur många markägare som har en 
policy och långsiktig planering för skogens sociala värden.

Naturskyddsföreningens enkät visar också att många 
kommuner har krav på avkastning för skogen. 122 kom-
muner (57 procent) anger att de har virkesproduktion som 
målsättning med innehavet av sin tätortsnära skog, på allt 
från 2 procent till 90 procent av innehavet.42 Det innebär att 

Brister i hanteringen av hänsyn  
till skogens sociala värden
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skogen ofta inte sköts i första hand för att främja rekreation 
och friluftsliv, utan hellre för att nyttja råvaran.

Förutsättningarna för hänsyn till skogens sociala värden 
försämras ytterligare av det faktum att det saknas skriftlig 
handledning till skogsägare om tolkning av lag, föreskrifter 
och allmänna råd kopplat till skogens sociala värden. 

Skogens sociala värden prioriteras inte vid hantering 
av hänsyn vid skogsåtgärder 
Kravet på hänsyn till skogens sociala värden är otydlig i skogs-
vårdslagen
I proposition 1992/93:226 om en ny skogspolitik ändrade 
regeringen portalparagrafen (1 kap. 1 §) till dagens lydelse 
som innebär att vid skötsel av skog ska ”hänsyn tas även till 
andra allmänna intressen”.43 I propositionen motiverade 
lagstiftaren ändringen bland annat med följande: ”I tät-
ortsnära områden liksom i andra områden av betydelse för 
rekreation och friluftsliv, t.ex. vid sjöar och vattendrag, på 
öar samt längs kusterna, bör skogsbruket bedrivas med 
särskild hänsyn till dessa intressen. På all skogsmark, men 
särskilt i de nämnda områdena, bör landskapsbilden beak-

tas vid skogsbrukets bedrivande. Även kulturmiljövärdena 
skall beaktas.”44

I samma proposition uttrycks även att skogens sociala 
värden innefattas i det som i lagstiftningen benämns natur-
vårdens och kulturmiljövårdens intressen. I motiveringen 
görs en definition av naturvård, där det klart framgår att 
även sociala värden ingår: ”Självfallet skall dock även i fort-
sättningen naturvårdens intressen i vidare bemärkelse be-
aktas vid skötseln av skog. Begreppet naturvård innefattar 
både den vetenskapliga och den sociala naturvården, dvs. 
såväl naturmiljön i vidare mening som friluftsliv och re-
kreation i olika former inkl. jakt och fiske.”45

De föreskrifter i skogsvårdslagen som nämner natur- och 
kulturmiljövårdens intressen gäller därmed även för sko-
gens sociala värden. Eftersom uttalandena gjordes i ome-
delbar anslutning till en lagändring som fortfarande består 
är de fortfarande gällande. Trots dessa tydliga uttalanden i 
förarbeten är det i lagtexten otydligt på vilket sätt hänsyn 
ska tas till skogens sociala värden. Någon myndighetsutöv-
ning för detta har heller i princip inte utvecklats trots att 
lagstiftningen funnits sedan 1993. De få skrivningar som 
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Vargskogen, Nyttorp, Storfors kommun.
Vargskogen i Storfors kommun avverkades 2012. Se vidare sidorna 10-11.
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finns i föreskrifter och allmänna råd som uttryckligen kan 
kopplas till skogens sociala värden saknar definitioner och 
tydliga beskrivningar om vad de innebär i praktiken. Det 
saknas förklaring till vad ”skyddszon av hänsyn till land-
skapsbild”46 är och när sådan behövs. Någon beskrivning 
av vad uttryck såsom ”anpassningen av ett hygges storlek 
och utläggning med hänsyn till rekreationsvärden” 47 görs 
inte, exempelvis i form av begränsning av hyggesstorlek. Det 
är oklart vad följande skrivningar innebär i praktiken: ”I de 
fall skydds zoner utformas med hänsyn till rekreation och 
friluftsliv bör det ske utifrån upp levelse värden” 48 och ”I 
anslutning till /…/ bebyggelse kan utvecklande av miljövär-
den ske.”49

Eftersom formuleringar om skogens sociala värden är 
mycket otydliga i skogsvårdslagen tycks dessa värden sällan 
prioriteras inom ramen för den så kallade intrångsbegräns-
ningen.50 Att lagstiftningen är oklar vad gäller hänsyn till 
skogens sociala värden innebär också att risken är stor att 
den hänsyn som tas inte är tillräcklig för att de skogspoli-
tiska målsättningarna ska uppnås. 

Skogens sociala värden prioriteras inte vid rådgivning
Eftersom lagstiftningen saknar tydliga skrivningar om hän-
syn till skogens sociala värden blir dessa värden inte heller 
prioriterade i myndigheternas rådgivning.51 De råd som 
Skogsstyrelsen utfärdar gäller i första hand bevarande av 
natur- och/eller kulturmiljövärden enligt 30 § där rödlis-
tade arter ska prioriteras enligt föreskrifterna. Även vid 
fältbesök och tillsynsaktiviteter prioriteras avverkningar 
som rör nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden.52 

Alla avverkningar större än 0,5 hektar ska anmälas till 
Skogsstyrelsen. Om Skogsstyrelsen inte hör av sig inom sex 
veckor har markägaren rätt att avverka skogen. Det enda 
markägaren behöver ange i avverkningsanmälan som är 
kopplat till skogens sociala värden är om avverkningsom-
rådet gränsar mot bebyggelse och om markägaren tänker 
begränsa skador på stigar och leder. En avverkning i närhe-
ten av bebyggelse leder i vissa fall till fältbesök och utfär-
dande av råd, men sådana objekt får inte lika hög prioritet 
som objekt där det kan antas finnas höga naturvärden.53 

Det finns inga rutiner eller underlag för vad rådgivning-
en om hänsyn till skogens sociala värden kan innehålla, 
varken för anställda på Skogsstyrelsen eller för markägare. 
Det saknas definitioner av vad den skogspolitiska målnivån 
innebär, det vill säga vilken hänsyn utöver lagens krav som 
behöver tas till skogens sociala värden för att de skogspoli-
tiska målen ska uppnås. Att precisera exakt vilken rådgiv-
ning som ska ges i varje enskilt fall är givetvis inte möjligt, 
men någon form av vägledning är grundläggande för att 
olika aktörer ska veta vilka åtgärder som kan förväntas av 
dem. Det finns heller inget generellt utbildningskrav för att 
de som arbetar med dessa frågor på Skogsstyrelsen ska 
kunna ge rådgivning om hur skogens sociala värden ska 
kunna bibehållas vid olika åtgärder i skogen. 

En traditionell skogsbruksplan54 behandlar sällan sko-
gens sociala värden specifikt. Det finns ingen utarbetad 
metod för målklassning kopplad till skogens sociala värden. 
Målklassningen ska på fastighetsnivå visa avvägningen 
mellan produktion och andra värden i skogen. Idag används 
fyra olika målklasser i första hand, med fokus på produk-
tion och naturvärden: PG (Produktion med generell miljö-
hänsyn), PF (K) (Produktion med förstärkt miljöhänsyn 
(Kombinerat mål)), NO (Naturvård, orört) och NS 
(Naturvård med skötsel). Andra värden, såsom rekreation 
och friluftsliv, kan innefattas i NO och NS men rutiner sak-
nas ofta för detta.  

Att det i praktiken sker väldigt lite rådgivning om soci-
ala värden55 innebär att många markägare inte får den väg-
ledning som behövs och att det därför finns en risk att de 
saknar nödvändig kunskap för att främja skogens sociala 
värden på bästa sätt. Detta innebär i sin tur en risk att mark-
ägare ger lägre prioritet till skogens sociala värden. 

Skogens sociala värden prioriteras inte vid uppföljning
Utvärderingar av miljöhänsyn i skogsbruket bygger till stor 
del på Skogsstyrelsens egna uppföljningar av hänsyn som 
görs på slumpvis utvalda objekt före och efter avverkning 
(tidigare benämnt polytax). Uppföljningen visar att det 
finns brister i hänsynen till sociala värden inom dagens 
skogsbruk. 23 procent av avverkningarna under senaste 
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perioden (2009/2010-2011/2012) har haft en mer eller min-
dre negativ effekt på upplevelsevärdena.56 I uppföljningen 
tittar man dock endast på skyddszoner mot bebyggelse och 
om stigar och leder hållits fria från avverkningsrester. Det 
är dessutom oklart på vilket sätt uppföljningen görs, exem-
pelvis finns inga kriterier som anger storlek på skyddszoner. 
Uppföljningen har syftet att i första hand följa upp de skogs-
politiska målen. Trots begränsade underlag görs ändå be-
dömningen att nivån på hänsyn är för låg för att sociala 
värden ska kunna anses värnade.57 

FSC-certifieringen brister i hänsyn till skogens sociala värden
Forest Stewardship Council (FSC) är en certifiering som ska 
främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och eko-
nomiskt livskraftigt skogsbruk. Systemet är uppbyggt kring 
nio grundprinciper med kriterier kopplade till dessa. Varje 
land (eller region) har en nationell standard med utveck-
lade regler. Hänsyn till naturvärden behandlas i FSC-
standarden under en egen princip med ett stort antal krite-
rier kopplade till denna. Det finns även ett flertal kriterier 
som berör sociala värden i form av ursprungsfolks rättighe-
ter och arbetsrättsliga frågor för de som arbetar i skogen. 
Vad gäller hänsyn till skogens sociala värden kopplade till 
friluftsliv och rekreation lämnar dock standarden mycket 
att önska. Endast några få kriterier behandlar dessa frågor 
och de kräver i praktiken väldigt lite. De få kriterier som 
ändå finns anses ha efterlevts om ett samråd med närbo-
ende har genomförs och om markägaren tar den hänsyn 
som krävs enligt lagen.58 Samrådsmöten är dock inte beslu-
tande, och binder därmed inte heller skogsbruket till åta-
ganden utifrån ortsbefolkningens önskemål. FSC-
certifiering ställer i praktiken över lag mycket låga krav 
beträffande bevarande av skogens sociala värden och hin-
drar inte kalavverkning av värdefulla skogar. 
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Färsna natur- och friluftsområde, Norrtälje kommun. 
Färsna är ett av de mest välbesökta natur- och friluftsområdena i Norrtälje kommun bara två kilometer från Norrtälje centrum. Färsnas natur- och 
kulturmarker är mycket värdefulla. Här går Roslagsleden, joggingspår, skidspår, stigar och på hösten är skogen full av bär- och svampplockare. 4H-gårdens 
pedagogiska verksamhet besöks av många barn och ungdomar. Naturskolans verksamhet ger skolelever naturupplevelser för livet. 

Färsna natur- och friluftsområde, Norrtälje kommun.
Kommunens ledande politiker har tydligt uttalat att de inte vill skydda 
området eftersom de vill möjliggöra för framtida exploatering i form av 
bostäder. Naturskyddsföreningen arbetar för att området ska bli 
naturreservat på grund av dess höga sociala, biologiska och kulturella 
värden. Det finns många områden som Färsna runt om i Sverige; värdefulla 
områden utan skydd som riskerar att avverkas eftersom marken ses som 
potentiell exploateringsmark.
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Miljökvalitetsmål och friluftslivsmål om fysisk 
planering kopplade till skogens sociala värden59 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
Precisering: ”Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor.” 
Precisering: ”Det finns natur- och grönområden och grönstråk i 
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.”

Friluftslivsmålet Tillgänglig natur för alla 
Precisering: ”Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är 
tillgodosedd inom långsiktig samhällsplanering, förvaltning och 
skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, information, 
vägledning och kunskapsspridning.” 

Friluftslivsmålet Tillgång till natur för friluftsliv
Precisering: ”Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt 
intresse för friluftsliv som är kända och kartlagda med 
värdebeskrivningar ökar.” 
Precisering: ”Andelen översiktsplaner som behandlar och visar 
tillgången till natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden 
i hela kommunen ökar och uppdateras kontinuerligt.”

Vad vet vi om skogens sociala värden i den fysiska 
planeringen?
För att säkerställa skogens sociala värden har den fysiska 
planeringen en avgörande betydelse i form av översikts- och 
detaljplanering. Enligt plan- och bygglagens portalparagraf 
ska planeringen främja en god och långsiktigt hållbar livs-
miljö för människor i dagens samhälle och för kommande 
generationer.60 Vid planläggning ska hänsyn tas till behovet 
av att det inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse finns parker och andra grönom-
råden.61 Översiktsplanen ska ange hur kommunen i den 
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen.62 

Planeringsdokument om skogens sociala värden saknas
Endast ungefär hälften av kommunerna som svarat på mil-
jömålsenkäten 2012 anger att de har tillgång till aktuella 

program och strategier som underlag för planeringen.63 
Jämfört med 2011 har tillgången till program och strategier 
för grön- och vattenstruktur och kulturmiljö minskat. Det 
saknas statistik över hur många kommuner som har någon 
form av grönstrukturprogram som innehåller specifik in-
formation om planering, skydd och skötsel för skogens so-
ciala värden. 

Kartläggning över skogens sociala värden saknas  
En viktig del i arbetet med fysisk planering är att veta vilka 
värden som finns i landskapet. För detta krävs inventering-
ar och kartläggningar av alla skogens värden. Idag saknas 
tillräcklig statistik och kunskap över hur stor andel skog 
som har sociala värden. Utan detta underlag är det inte 
möjligt att ta fram statistik som visar människors nyttjande 
av och tillgång till skog. En kartläggning av skogens socia-
la värden handlar om att använda sig av exempelvis besöks-
mätningar, enkäter och intervjuer för att undersöka var 
människor vistas, vilka som besöker skogen, hur de använ-
der och upplever skogen och hur de vill använda och upp-
leva den i framtiden. Av stort intresse är också att ta reda på 
vilka som inte vistas i skogen och varför. 

Skogens sociala värden prioriteras inte i den fysiska 
planeringen
Att många kommuner saknar tillräckliga planeringsunder-
lag om skogens sociala värden och att andelen grönområden 
i tätorter minskar64 visar att den fysiska planeringen i många 
kommuner inte säkerställer skogens sociala värden. Enligt 
den senaste uppföljningen av miljökvalitetsmålen är be-
dömningen att miljömålet God bebyggd miljö inte är möjligt 
att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrme-
del. Inom flera områden saknas statistik för att bedöma 
utvecklingen i miljötillståndet.65 Bristen på planeringsun-
derlag är allvarlig då dessa underlag är absolut nödvändiga 
för beslut om planering och skötsel av skog. 

2007 påbörjade Skogsstyrelsen en identifiering av skogar 
med höga sociala värden i samverkan med kommuner, läns-
styrelser och andra aktörer. Hösten 2011 skickade dock 
Sveaskog, Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna ett brev 

Brister i den fysiska planeringen 
avseende skogens sociala värden
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till Skogsstyrelsen där identifieringen ifrågasattes.66 

Skogsstyrelsen avbröt då arbetet för att istället göra en ut-
värdering. Denna visade bland annat att identifierings-
metoden behövde utvecklas och att det var oklart hur  
materialet från identifieringen skulle användas och på vilket 
sätt markägare skulle bli delaktiga i processen. Samtidigt 
anger 55 procent av kommunerna i Skogsstyrelsens utvär-
deringsenkät (som hade en svarsfrekvens 64 procent) att de 
har ett stort behov av att känna till vilka skogar som har höga 
sociala värden och 29 procent anger att de har ett medelstort 
behov för detta.67 Kommunerna framhöll en svårighet för 
acceptans hos politiker och exploatörer för skogens sociala 
värden samt att exploateringstryck och ekonomiskt tryck 
på skogsbruk är högt. Enligt kommunerna kan en identi-
fiering av skogar med höga sociala värden bidra i arbetet 
med planering och skötsel, ge stöd och argument för beva-
rande av skog, främja dialogen med olika aktörer och där-

med innebära att konflikter kan undvikas. 84 procent av de 
svarande kommunerna anser att Skogsstyrelsen bör fort-
sätta med identifieringen. Trots det stora intresset från kom-
munerna beslutade Skogsstyrelsen i april 2013 att inte fort-
sätta med identifieringen överhuvudtaget. 

Kristinebergsskogen, Vallentuna kommun. 
Kristinebergsskogen är välbesökt året runt. Särskilt för hundägare och bär- och svampplockare är skogen populär. Kristinebergsskogen i Vallentuna är hotad 
på grund av planerade bostäder. Det är den sista större tätortsnära skogen i södra Vallentuna och redan idag saknar många av de boende i södra Vallentuna 
tillgång till rekreationsskog. Exploateringen innebär också att skolor i närheten får minskade möjligheter till utomhuspedagogisk verksamhet.  
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den och därmed minskade biologiska, sociala och kultu-
rella värden.

Skogsbruket berör många områden och avverkningar 
innebär ofta negativ påverkan på såväl naturvärden som när-
miljön för boende. Närboende och miljöorganisationer har 
ett välgrundat och berättigat intresse och behöver ges en ut-
trycklig rätt att delta vid beslut och vid prövning av skogs-
bruksåtgärder. Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
på miljöområdet bidrar till att förbättra beslutens kvalitet.69 
Rättigheter att delta vid beslut som rör miljön och möjlighe-
ten att överklaga framgår såväl av EU-rätten som Sveriges 
internationella åtaganden genom Konvention om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århus-
konventionen). Allmänhetens deltagande är grundläggande 
ur såväl demokratiska aspekter som möjligheten att få till en 
korrekt tillämpning av skogsvårdslagstiftningen.

Friluftslivsmål kopplade till samverkan  
och dialog om skogens sociala värden68

Friluftslivsmålet Starkt engagemang och samverkan 
Precisering: ”Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd 
eller liknande ökar kontinuerligt.” 
Precisering: ”Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan 
statliga myndigheter och myndigheterna samverkar med de ideella 
friluftsorganisationerna, de kommersiella aktörerna, kommunerna 
och markägarna i syfte att tillgängliggöra svenskt natur- och 
kulturlandskap.”

Friluftslivsmålet Allemansrätten 
Precisering: ”Dialog med bl.a. intresseorganisationer, markägare, 
företag och myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka 
kunskapen, ge större förståelse och finna lösningsmodeller om 
intressemotsättningar eller konflikter uppstår när det gäller 
allemansrättsrelaterade frågor.”

Friluftslivsmålet  
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Precisering: ”Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis 
turistföretag och markägare är etablerade och genomförs.” 

Friluftslivsmålet Tillgång till natur för friluftsliv 
Precisering: ”Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan 
olika intressen är etablerade.”

Vad vet vi om samverkan och dialog kopplat till 
skogens sociala värden?
Många olika intressen ska samsas i landskapet och det finns 
ett stort behov av dialog för att kunna arbeta mot gemen-
samma mål. Genom samverkan och dialog kan arbete med 
olika värden utvecklas och förståelse och acceptans utveck-
las för olika åsikter och åtgärder. Det kan handla om forum 
där myndigheter, markägare, ideella organisationer och 
allmänhet träffas för att samverka om allt från ett enskilt 
naturområde, skydd och skötsel av natur i kommunen till 
regionala landskapsstrategier. 

Bristande samarbete mellan myndigheter och mellan 
myndigheter och markägare innebär att kunskap som finns 
inte nyttjas och att skötsel och förvaltning därmed blir svår 
att organisera på ett effektivt sätt. Det kan leda till att man 
inte ser grönstrukturen i sin helhet, vilket leder till oge-
nomtänkt exploatering och fragmentering av naturområ-

Bristande samverkan och dialogM
ar

ga
re

ta
 L

ys
el

l

Kristinebergsskogen, Vallentuna kommun. 
Kristinebergsskogen är en mosaikartad skog med hällmarker, 
granblandskogar och däremellan sumpskogar. I södra delen finns rester 
av jordbrukslandskap med mycket hassel.  Skogen är hotad på grund av 
planerade bostäder.
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Skogsvårdslagen saknar, trots att sociala värden erkänns 
som intresse i lagstiftningen, krav på att markägaren ska 
informera närboende eller inleda samråd med berörda 
innan avverkning utförs. Det finns heller ingen statistik 
över andelen anmälda kalavverkningar eller skötselåtgärder 
som föregåtts av information riktad till berörd allmänhet. 
Det innebär att vi inte vet hur vanligt det är att människor 
möts av skogsbruksmaskiner i sin närskog, utan att ha fått 
möjlighet att göra sin röst hörd.

Samverkan om skogens sociala värden  
prioriteras inte
Brist på samverkan mellan myndigheter 
Idag saknas ofta en god dialog mellan kommuner, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen när det gäller skogens so-
ciala värden. Det finns ett behov av att utveckla samverkan 
kring frågor såsom landskaps- och grönstrukturplanering, 
uppföljning kopplat till miljömålen om skogens sociala vär-
den och skötsel för att främja skogens sociala värden. 

Regeringen anser att arbetet med samverkan och sam-
ordning av friluftslivsarbetet behöver stärkas.70 Natur-
vårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för samordning-
en av arbetet med friluftslivsmålen mellan nationella 
myndigheter och länsstyrelserna har fått i uppdrag att i 
genomförandet och uppföljningen av de tio friluftslivsmå-
len redovisa hur de samordnar och vägleder kommunerna. 
Några ytterligare resurser för detta arbete har dock inte 
anslagits och det återstår att se på vilket sätt skogens socia-
la värden inkluderas i detta arbete.

Samverkan och lokal dialog saknas i många kommuner
Det saknas statistik över hur många kommuner, länsstyrel-
ser eller skogsstyrelsedistrikt som bedriver forum som han-
terar skogens sociala värden. Drygt en av fem kommuner 
(21 procent) har ett friluftsråd som för dialog kring frilufts-
frågor med friluftsorganisationer, stiftelser med flera.71 I och 
med att ansvaret för skogens sociala värden i kommunen 
ofta ligger på flera olika förvaltningar finns risk att samver-
kan mellan olika tjänstemän med olika ansvarsområden 
såsom naturvård, park, skogskötsel, miljövård, friluftsliv, 

exploatering och stadsplanering blir bristfällig. 
Det saknas ofta dialog mellan markägare inom kommu-

ner.72 Kommuner har dessutom sällan uttalade önskemål 
om hur andra skogsägare i kommunen sköter sin skog, vil-
ket gör att det ofta saknas en övergripande helhetsbild över 
utvecklingen av de värden som finns i kommunens skogar. 
Naturskyddsföreningens enkät från 2010 visar att i 199 
kommuner (93 procent) ställs inga krav alls på privata mark-
ägare. Eftersom privata markägare är de som totalt sett äger 
mest tätortsnära skog (cirka 60 procent)73 kan detta få bety-
delse för möjligheten att uppnå flera av miljökvalitets- och 
friluftslivsmålen.
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Vad vet vi om ansvarsförhållandena kopplat till 
skogens sociala värden?
De nationella politikernas ansvar och arbete
Trots betydelsen av skogens sociala värden för människors 
välbefinnande och hälsa råder otydlighet i fördelning av 
ansvar och roller i arbetet med dessa värden. Olika depar-
tement och politikområden är inblandade. Skogens sociala 
värden är kopplade till både naturvårdspolitik, skogspolitik, 
friluftslivspolitik, politik för landsbygdens utveckling, folk-
hälsopolitik och utbildnings- och forskningspolitik.

Riksdag och regering har det yttersta ansvaret för att 
skogens sociala värden säkerställs. Att dessa värden ska 
skyddas är också fastställt i de skogspolitiska målsättning-
arna. Många propositioner, utredningar och skrivelser som 
handlar om skogspolitik tar upp skogens sociala värden. 

Exempel på formuleringar om skogens  
sociala värden i propositioner och andra texter 

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.74 

Hänsyn behöver därför tas till friluftslivets behov av tillgång till 
attraktiva naturmiljöer vid samhällsplanering och 
markanvändning.75 

Inom vissa områden med stora värden för rekreation och friluftsliv 
kan det finnas anledning att anpassa skogsbruket till allmänhetens 
behov. För att lyckas med det krävs intresserade och engagerade 
skogsägare. Kunskapen hos markägare och andra yrkesverksamma 
om hur skogsbruk kan bedrivas med hänsyn till friluftsliv och 
rekreation bör öka.76 

Markägare ska ta hänsyn till friluftslivets behov av attraktiva 
naturmiljöer.77

Lokal dialog och samverkan är väsentligt för att hitta långsiktigt 
hållbara lösningar för skogar som har betydelse för rekreation och 
friluftsliv.78 

Det är naturligt att kommunerna tar ett stort ansvar för att skogarna 
sköts på ett socialt hållbart sätt anpassat till allmänhetens behov.79 

Ökad kunskap om alternativa skötselmetoder och metoder som 
syftar till att bevara och förstärka friluftsvärden i exempelvis 
tätortsnära skog är viktigt.80

Värdet av att bevara skog för rekreation och friluftsliv samt 
att kunskapen behöver öka hos markägare och myndigheter 
inom detta område har alltså lyfts fram åtskilliga gånger. 
Trots detta saknas förtydliganden i lagstiftning eller kon-
kreta åtgärder och verktyg för att omsätta de skogspolitiska 
målen till verklighet. I en europeisk studie har experter i 
form av 30 forskare och planerare från 18 länder i Europa 
undersökt skogens sociala värden i nationella policydoku-
ment och lagstiftning. Resultatet visar att Sverige, tillsam-
mans med Grekland och Island, ligger i botten av europe-
iska länder när det gäller att i politiken prioritera 
fri lufts livsfrågor och sociala värden i skog.81

De få gånger konkreta åtgärder och verktyg föreslagits 
kopplat till skogens sociala värden har de i senare led strukits 
av politikerna. Exempelvis föreslog utredningen Mervärdes-
skog 2006 att de sociala värdena tydligare skulle återspeglas 
i skogsvårdslagen.82 Detta avslog regeringen med motive-
ringen att de mål som utredningen strävade efter bättre 
skulle nås med de aktiviteter som Skogsstyrelsen redan ge-
nomförde eller planerade att genomföra. Regeringen angav 
också att de värnar om äganderätten och brukanderätten av 
skogen och därmed inte vill verka för att denna ska försvagas 
av ytterligare regelverk på detta område.83

Skogsstyrelsen har emellertid i mycket liten utsträckning 
arbetat med de aktiviteter som regeringen hänvisar till. 
Skogens sociala värden prioriteras inte hos myndigheterna, 
som en följd av att de inte prioriteras i skogspolitiken. 
Positivt är emellertid att Skogsstyrelsen under 2013 har fått 
ett regeringsuppdrag som ska visa kunskapsläget om skog 
och sociala värden. Det återstår att se vilken betydelse detta 
kommer att få.  

Politikerna prioriterar inte att anvisa medel för utveck-
ling av arbetet med skogens sociala värden. Både regerings-
uppdraget om skogens sociala värden och även arbetet med 
de nya friluftslivsmålen ska genomföras inom myndighe-
ternas befintliga budget. Inte heller resurser för forskning 
och utveckling inom området skogens sociala värden prio-
riteras. Satsningar som forskningsprogrammet Friluftsliv i 
förändring har inneburit ett stort steg framåt, men det sak-
nas fortfarande tillräcklig forskning kring exempelvis håll-

Brister i ansvarsförhållanden
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bar stadsutveckling kopplat till grönområden, samhälls-
ekonomisk värdering av skogens sociala värden, lokalt 
deltagande, inventerings-, övervaknings- och uppföljnings-
metoder samt skötsel av skog med sociala värden. 

Skogsstyrelsens ansvar och arbete
Skogsstyrelsen har ett särskilt ansvar för skogens sociala 
värden då myndigheten ska verka för att de skogspolitiska 
målen uppnås. De verktyg Skogsstyrelsen förfogar över är 
inriktade på produktion och höga naturvårdsbiologiska 
värden. Skogens sociala värden är mycket lågt prioriterade. 
Det gäller vid såväl rådgivning, information, lagtillsyn, 
inventeringar, stöd och ersättningar, andra myndighets-
uppgifter samt uppdragsverksamhet.84

2005 sattes nya så kallade sektorsmål upp för skogens 
sociala värden, där politikens innebörd skulle klargöras. De 
handlade om att fram till 2010 arbeta med så kallade sam-
arbetsdokument mellan Skogsstyrelsen och kommunerna 
avseende ambitionerna för bruket av de tätortsnära sko-
garna samt att genomföra ett rikstäckande utbildningspro-
gram om särskild hänsyn till skogens sociala värden i tät-
ortsnära skogar. Inget av dessa sektorsmål har uppnåtts. 
Skogsstyrelsen tog fram sin första policy för skogar med 
höga sociala värden 2009. Det är oklart om policyn används 
i praktiken.85

Andra myndigheters ansvar och arbete
Flera andra myndigheter arbetar med frågor som har bety-

delse för skogens sociala värden. Naturvårdsverket ska 
verka för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och 
utvecklas och ansvarar för att samordna arbetet med fri-
luftsliv bland myndigheter och organisationer på nationell 
nivå. Boverket ansvarar för frågor om byggd miljö och hus-
hållning med mark- och vattenområden samt för fysisk 
planering. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att i sam-
verkan med berörda myndigheter genomföra landskaps-
konventionen i Sverige. Länsstyrelserna har ett allmänt 
uppdrag att stimulera och främja friluftsliv vid bevakning 
av kommunal planering samt ett ansvar för att på regional 
nivå ge vägledning till kommunerna i friluftslivsarbetet.

Kommunernas ansvar och arbete
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen ett tydligt 
ansvar för att planera för tätortsnära natur och grönområ-
den. En annan viktig roll för kommuner är att arbeta med 
områdesskydd, naturvårdsavtal, nyttjanderättsavtal och 
andra typer av ersättningar till markägare för exempelvis 
anpassad skötsel av skog. Regeringen anser att det är ange-
läget att framför allt kommunerna i sin planering tar ansvar 
för den långsiktiga tillgången till naturområden i alla tät-
orter.86 

Som beskrivits i tidigare kapitel finns kommuner som 
inte tar sitt ansvar när det gäller skogens sociala värden 
kopplat till skydd och skötsel av skogens sociala värden, 
fysisk planering eller dialog och samverkan. Detta kan ha 
olika orsaker. Förutsättningar i form av geografi, befolk-

Skogen vid Duveds motionsspår, Åre kommun.
Nära 26 hektar av skogen nära tätorten och intill 
motionsspåret i Duved avverkades hösten 2011. 
Motionsspåret ligger cirka 500 meter från 
centrum i Duved och ett stenkast från den nya 
semesterbyn, skidbackar och skiduthyrning. 
Kommunen pekade 2008 ut området som en skog 
med höga sociala värden inom Skogsstyrelsens 
identifiering av sådana områden. 
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Skogen vid Duveds motionsspår, 
efter avverkning. Åre kommun.
Inför avverkningen gav Skogsstyrelsen tydliga 
råd till markägaren om hänsyn till de två bäckar 
som rinner genom området. En skyddszon på 
båda sidor om bäckarna på i snitt cirka 10 meter 
skulle lämnas. Någon rådgivning om hänsyn i 
form av skyddszon kring motionsspåret gavs 
emellertid inte; naturvärden prioriterades. 
Visserligen skulle stråk med surdråg lämnas 
orörda, vilket anges kunna göra att området inte 
upplevs helt kalt för de som nyttjar spåren. 
Skogsstyrelsen uttrycker dock tydligt att 
avverkning inte kan hindras på grund av sociala 
skäl, men för att underlätta för människor att 
mentalt förbereda sig på avverkningen ber de 
markägaren att sätta upp skyltar som talar om 
vad som ska ske och när det ska ske. Motionärer 
och skogsströvare måste nu färdas över ett 
kalhygge när de nyttjar spåren.
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ningsmängd, skatteunderlag, kompetens, andel skogsmark 
samt andel kommunägd skog varierar mellan kommunerna. 
Detta innebär att det är stor skillnad mellan kommunernas 
möjligheter att arbeta för att främja skogens sociala värden. 
Om skogens sociala värden prioriteras kan även bero på 
politiskt intresse och resurser. I Naturskyddsföreningens 
enkät från 2010 pekar många kommuner på problemet att 
de medel som finns skall fördelas på många olika intresse-
sfärer, vilket gör att skydd och skötsel av de skogsområden 
som inte har extremt höga sociala eller biologiska värden 
ofta står sig slätt i jämförelse med olika exploateringsintres-
sen.87 Arbetet med skogens sociala värden har oftast ingen 
tydlig hemvist på kommunen vilket försvårar arbetet.88 
Frågan är ofta spridd på ett flertal kommunala förvaltning-
ar. 

Skogsägarnas ansvar och arbete
För att målsättningarna om skogens sociala värden ska upp-
nås har skogsägarna ett stort ansvar. I propositionen En 
skogspolitik i takt med tiden står: ”Skogsvårdslagstiftningen 
utgör den miniminivå som skogsägaren har att uppfylla i 
sitt skogsbrukande. För att uppfylla de skogspolitiska målen 
förutsätts dock att skogsägarna, i genomsnitt, har ambitio-
ner på en högre nivå än vad som uppnås genom att enbart 
följa skogsvårdslagstiftningens krav.”89 Kärnan i skogsbru-
kets sektorsansvar är att medverka till en ekologisk anpass-
ning av verksamheten i syfte att uppfylla miljökvalitetsmå-
len.90 Det är sektorn som har ansvaret för att åtgärda den 

negativa miljöpåverkan som sektorns verksamheter kan 
leda till. 

Det är idag oklart vad sektorsansvaret kopplat till sko-
gens sociala värden innebär både för sektorn i stort och för 
den enskilde skogsägaren. Vi vet heller inte på vilket sätt 
sektorsansvaret tillämpas i skogsbruket eftersom det saknas 
statistik över vilken hänsyn som tas till skogens sociala 
värden vid olika former av skogsåtgärder. Inom Skogs-
styrelsens ”Dialog om miljöhänsyn” under 2009-2013 har 
konstaterats en mycket låg kännedom hos skogsbrukets 
olika aktörer om formuleringar om skogens sociala värden 
i både lagstiftning och miljö- och friluftslivsmål.91 Många 
skogsbolag tycks vilja fokusera arbetet med skogens sociala 
värden på att få fler människor att komma ut i skogen. Detta 
är givetvis viktigt, men ett mer grundläggande arbete som 
borde föregå detta är att säkerställa att det överhuvudtaget 
finns skog för rekreation och friluftsliv som är tillgänglig 
för alla. Skogen måste finnas där, nära, för att locka till 
besök. 
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Vikten av att bevara skogens sociala värden är sedan länge 
fastställt i forskning. Skogen ger oss naturupplevelser och 
ökad folkhälsa som har betydelse inte bara för individen 
utan också för samhällets ekonomi. I de övergripande 
skogspolitiska målen är det tydligt att skogens sociala vär-
den ska skyddas. Denna rapport visar emellertid att dessa 
mål i alltför låg grad omsätts i praktisk handling. 

Den svenska skogspolitiken och säkerställandet av  
skogens olika värden baseras i hög grad på parollen ”frihet 
under ansvar”, men även på lagefterlevnad, statligt finan-
sierat skydd och markägarens sektorsansvar. När det gäller 
skogens sociala värden kan konstateras att inga av dessa 
grundförutsättningar är tillgodosedda. Frekvensen av lag-
efterlevnaden är mycket oklar, vilket i sin tur beror på att 
själva lagstiftningen kopplat till dessa värden är otydlig.  
Vad gäller statligt finansierat skydd har sociala värden en 
mycket låg prioritet och för markägarens sektorsansvar är 
innebörden inte klarlagd. Det finns ingen definition av inne-
börden av den skogspolitiska målnivån hos myndigheter 
och markägare, vilket innebär att det är oklart vilken hän-
syn utöver lagens krav som behöver tas till skogens sociala 
värden för att de skogspolitiska målen ska uppnås.

Ett grundläggande problem är bristen på statistik och 
underlag beträffande skogens sociala värden. Det saknas 
exempelvis inventeringar och statistik över vilka skogar som 
har sociala värden, vilken hänsyn som tas till sociala värden 
vid skogsåtgärder, vilket behov av skydd av skog med soci-
ala värden som råder, vilken tillgång människor har till skog 
och om avverkningen av skog med sociala värden ökar eller 
minskar över tid. 

Vi kan emellertid konstatera att skogar med sociala vär-
den avverkas. Lagstiftningen har hittills inte lyckats hindra 
att mycket värdefulla skogar, såsom skogen invid 
Milstensskolan i Täby, kalavverkas (se sidan 4). En lista med 
koordinatsatta rödlistade arter skulle eventuellt kunna för-
hindra en avverkning, men att skogen har stor betydelse för 
människor verkar inte spela någon roll, hur många stigar, 
kojor och viloplatser som än koordinatsatts. De som bor 
intill eller vistas i dessa skogar har små eller inga möjlighe-
ter att påverka. Det är med dagens skogspolitik i princip helt 

upp till markägaren att besluta om vår närmiljö. 
Detta räcker för att inse att det finns stora brister i den 

politik och de regelverk som styr hanteringen av skogens 
sociala värden. Visserligen anger förarbeten till skogsvårds-
lagen att skogens sociala värden ingår som en del i regelver-
ket. Men reglerna är mycket otydliga kopplat till sociala 
värden och någon myndighetsutövning har i princip inte 
utvecklats. Trots dessa brister har politikerna under åren 
inte velat reglera dessa värden ytterligare utan hänvisat till 
att regelverket är tillräckligt och att myndigheterna arbetar 
med frågan. Denna rapport konstaterar emellertid att var-
ken nationella myndigheter eller majoriteten av kommu-
nerna prioriterar skogens sociala värden. Särskilt 
Skogsstyrelsen, som ansvarig myndighet, brister i sitt an-
svar då myndigheten i mycket liten utsträckning arbetar 
med dessa frågor. Detta bristande ansvarstagande faller 
tillbaka på att politikerna i riksdag och regering inte har 
skapat förutsättningar för att de skogspolitiska målsättning-
arna ska kunna genomföras i praktiken. Att Sverige ligger i 
botten av europeiska länder när det gäller att prioritera fri-
luftslivsfrågor och sociala värden i skog talar sitt tydliga 
språk.92

Men vad beror detta på? Hur många studier som visar 
värdet av att bevara skog för människor behövs innan vi 
skapar förutsättningar som säkerställer dessa skogar? Det 
är ju i våra närskogar som vi får möjlighet att i vardagen 
promenera, motionera, rasta hunden och känna lugn och 
ro. Det är här barnen får möjlighet att lära känna vilda väx-
ter och djur och springa av sig bland mossiga stenar och 
krokiga grenar. Kanske är det svårt att i politik och skogs-
förvaltning väga in allt det ovärderliga som skogen ger oss? 
Samtidigt borde det inte vara svårt att se de samhällseko-
nomiska fördelarna som skogen kan ha om den får stå kvar. 
I och med att 85 procent av Sveriges befolkning bor på 1,3 
procent av Sveriges yta är det relativt små ytor som behöver 
bevaras för att skapa förutsättningar för rekreation och 
friluftsliv i vardagen för en stor del av befolkningen. I andra 
delar av Europa är tillgången till sådan skog ofta sämre än 
i Sverige. Där har många politiker insett att de måste föra 
en aktiv politik för att de skogsområden som finns kvar ska 

Diskussion
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bevaras. Kommer politikerna i Sverige att vakna och börja 
föra en politik på detta område, innan vi har samma brist 
på bostadsnära skog som resten av Europa? Vi vet redan nu 
att grönytorna i våra tätorter minskar i areal.93 

Ambitionerna inom miljökvalitetsmålen och de nya fri-
luftslivsmålen är goda och det finns en hel del goda exempel 
runt om i landet där arbete med skogens sociala värden 
pågår. Men ännu saknas tillräckliga verktyg för genomför-
ande av målen. Inga av de miljökvalitetsmål som rör skogens 
sociala värden är möjliga att nå till 2020 med i dag beslu-
tade eller planerade styrmedel och nivån på hänsyn är för 
låg för att skogens sociala värden ska kunna anses värnade.94 
Det återstår att se hur arbetet med tillämpning och uppfölj-
ning av friluftslivsmålen ska se ut. Att bygga upp ett helt nytt 
politikområde kräver extra resurser, dock har inga ytterli-
gare resurser tillsatts för genomförandet av den nya frilufts-
livspolitiken. 

Grundläggande för att de skogspolitiska målen om sko-
gens sociala värden ska uppnås är att det sker en utveckling 
på flera områden, både vad gäller lagstiftning, ekonomiska 
styrmedel, skyddsformer, rådgivning, alternativa skötsel-
metoder, kartläggning, vägledning vid fysisk planering, 
värdering av skogens sociala värden, ansvarsförhållanden 
och samverkan. Uppdrag och resurser måste ges till be-
rörda myndigheter så att de får möjlighet att arbeta med 
dessa frågor i form av exempelvis utredningar, kompetens-
utveckling, rådgivning och information.

Bristande resurser är en orsak till att skogens sociala 
värden inte prioriteras.  Men det är inte hela sanningen. Det 
verkar också saknas intresse. Med tanke på att det övergri-
pande miljömålet om att skogens sociala värden ska värnas 
har funnits sedan 1993 är det häpnadsväckande att dessa 
värden ännu inte är en naturlig del i lagstiftning och myn-
dighetsutövning. Det tycks till och med finnas ett motstånd 
mot en ökad reglering på detta område. Det har emellertid 
efter 20 år visat sig att skogspolitiken inte fungerar när det 
gäller säkerställandet av skogens sociala värden. Att vänta 
ytterligare 20 år med att utveckla verktyg och åtgärder för 
bevarande av skogens sociala värden kan innebära att stora 
värden går förlorade. Därför är det nu dags att agera!

Skogen vid Duveds motionsspår, Åre kommun.
Skogen vid Duveds motionspår avverkades  2011. Se vidare sidorna 22-23.
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Lagstiftningen om skogens sociala värden måste 
förbättras

Lagstiftningen säkerställer inte skogens sociala värden. Det 
övergripande skogspolitiska miljömålet om att skogens so-
ciala värden ska värnas har funnits sedan 1993 men har ald-
rig speglats in tillräckligt i lagstiftningen. Skogsvårds lagen 
saknar både tydliga regler om vilken hänsyn som ska tas till 
skogens sociala värden vid skogsåtgärder samt bestämmelser 
som förhindrar kalavverkning av skog med sociala värden.

Kunskapsläget om skogens sociala värden 
måste förbättras 

Det råder brist på statistik och underlag kopplat till skogens 
sociala värden. Det saknas kunskap om vilka skogar som har 
sociala värden, vilken hänsyn som tas till sociala värden vid 
skogsåtgärder, vilket behov av skydd av skog med sociala vär-
den som råder, om avverkningen av skog med sociala värden 
ökar eller minskar och vilken tillgång människor har till skog. 
Detta innebär att vi inte kan säga om det arbete som görs idag 
är tillräckligt för att uppnå de målsättningar om bevarande 
som satts upp kopplade till skogens sociala värden. Dessutom 
saknas forskning om skötsel av skog med sociala värden, håll-
bar stadsutveckling kopplat till grönområden samt samhälls-
ekonomisk värdering av skogens sociala värden. 

Kommunernas ansvar för skogens sociala värden 
måste stärkas 

Många kommuner brister i ansvar när det gäller skogens 
sociala värden kopplat till skydd och skötsel, fysisk planering, 
samverkan och dialog. Detta trots att kommunerna enligt 
plan- och bygglagen har ett ansvar för kommuninvånarnas 
livsmiljö, liksom för planeringen av användandet av mark 
och vatten. Att många kommuner saknar tillräckliga plane-
ringsunderlag rörande skogens sociala värden och att andelen 
grönområden i tätorter minskar tyder på att den fysiska pla-
neringen inte är tillräcklig för att säkerställa skogens sociala 
värden. I kommuner som har ett högt exploateringstryck på 
bostadsnära och tätortsnära skogsområden är frågan om 
skydd och skötsel för att bevara skogens sociala värden sär-
skilt aktuell. 

Markägarens ansvar för skogens sociala värden 
måste tydliggöras   

Det saknas såväl statistik som visar vilken hänsyn som tas 
totalt till sociala värden vid skogsåtgärder och i vilken grad 
markägare går längre än vad lagen föreskriver vad gäller 
hänsyn till skogens sociala värden. Det finns ingen defini-
tion av innebörden av den skogspolitiska målnivån hos 
myndigheter och markägare. Detta är problematiskt då 
skogspolitiken bygger på att markägare förväntas ta ett an-
svar utöver det lagen föreskriver för att de skogspolitiska 
målsättningarna ska uppnås. Dessa oklarheter innebär att 
vi inte kan säga om dagens skogspolitik är tillräcklig för att 
säkerställa skogens sociala värden. Det saknas dessutom 
analyser om vilka konsekvenser det skogsbruk som bedrivs 
idag får för skogens sociala värden. Det vi ser är att trakt-
hyggesbruket, som är den idag dominerande skogsbruks-
metoden, knappast är den metod som bäst främjar värden 
för rekreation och friluftsliv.

Skogspolitikens målsättningar om skogens sociala 
värden måste tillämpas 

Som nämnts ovan har det övergripande skogspolitiska  
miljömålet om skogens sociala värden aldrig speglats in 
tillräckligt i lagstiftningen. Myndigheterna saknar fort-
farande tydliga målsättningar, strategier och rutiner för 
tillämpning. Särskilt Skogsstyrelsen, som ansvarig myndig-
het, brister i sitt ansvar då myndigheten i mycket liten ut-
sträckning arbetar med skogens sociala värden. Dessa vär-
den prioriteras varken i rådgivning och information, 
lagtillsyn, inventeringar, stöd och ersättningar, andra myn-
dighetsuppgifter eller uppdragsverksamhet. Detta bristan-
de ansvarstagande faller dock tillbaka på att politikerna i 
riksdag och regering inte har skapat förutsättningar för att 
de skogspolitiska målsättningarna ska kunna genomföras 
i praktiken. 

För mer specifika förslag och behov, se Naturskydds-
föreningens skogspolicy och dokumentet Säkerställ skogens 
sociala värden på www.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen anser
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Skogen har stor betydelse i många människors vardag. Skogen ger möjligheter till promenader, motion, bär- 
och svampplockning, naturupplevelser, äventyr eller bara stillhet och tystnad. Skogen har kort och gott 
betydelse för människors livskvalitet.
 
Vikten av att bevara dessa skogens sociala värden är sedan länge fastställt i forskning. Det är tydligt i de 
övergripande skogspolitiska målen att skogens sociala värden ska skyddas. Denna rapport visar att dessa mål 
i alltför låg grad omsätts i praktiken. Det handlar om brister i både skydd, hänsyn vid skogsåtgärder, fysisk 
planering, ansvarsförhållanden och samverkan. Skogsvårdslagen saknar tydliga regler om vilken hänsyn 
som ska tas till skogens sociala värden. Dessa brister får till följd att skogens sociala värden är hotade på olika 
sätt, genom exempelvis exploatering för nybyggnationer och vägar eller slutavverkning inom skogsbruket. 
Samtidigt saknas analyser, statistik och underlag om skogens sociala värden, vilket innebär att vi inte vet hur 
vi på bästa sätt ska komma till rätta med dessa brister.
 
Naturskyddsföreningen ger i denna rapport några förslag på åtgärder som behöver genomföras för att sko-
gens sociala värden ska säkerställas. Föreningen hoppas att rapporten ska ge läsaren ökad kunskap om sko-
gens sociala värden och förståelse för behovet av en förändring av skogspolitiken.


