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Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens 
biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden 
vilket har lett till att Sveriges skogsekosystem nu befinner sig i slutfasen av 
en total ekologisk landskapsomvandling. 

Dagens skogspolitik infördes för drygt 20 år sedan och vilar på devisen 
”frihet under ansvar”. Under denna tid har naturvårdsarbetet i skogen förbätt-
rats i många avseenden. Men trots det innebär dagens skogsbruk ändå att na-
turliga skogsekosystem fortsätter att avvecklas till förmån för odlingar av 
gran och tall som väsentligt skiljer sig från naturskogarnas variationsrike-
dom. Ansvariga myndigheters uppföljningar visar exempelvis att 39 procent 
av undersökta hänsynskrävande biotoper påverkas negativt vid avverkning1.

Det intensiva skogsbruket har medfört ett starkt fragmenterat skogs-
landskap och en åldersfördelning i skogen som nu domineras av produk-
tionsskog i unga åldersklasser, vilka till övervägande del ännu inte är 
gammal nog att avverkas. Och samtidigt som skogslandskapet redan ge-
nomkorsas av 210 000 kilometer skogsbilvägar byggs det årligen ytterligare 
1 700 kilometer nya skogsbilvägar vilka bidrar till ytterligare fragmentering 
av livsmiljöer i skogslandskapet.

Sverige har, inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), 
politiskt förbundit sig att hejda förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt 

Sammanfattning 

1. Skogsstyrelsens statistikdatabas, Miljöhänsyn, 6c. Andel av antalet hänsynsobjekt där det funnits anledning att ta 
hänsyn efter Landsdel, Hänsynstyp, Påverkansgrad och år.
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fortsätter biologisk mångfald att minska, liksom grönområden inom och i 
anslutning till tätorter. Det finns ett stort behov av att restaurera och nyska-
pa naturvärden. Årligen går också stora kulturvärden förlorade i samband 
med avverkningar. Det står klart att Sverige inte kommer kunna nå vare sig 
de politiskt beslutade miljökvalitetsmålen eller flera internationella åtag-
anden som rör skog. Skogsbruket, som det bedrivs i Sverige idag, är helt 
enkelt inte hållbart. 

För att säkerställa att Sveriges skogar i framtiden ska kunna leverera de 
många ekosystemtjänster som samhället är helt beroende av krävs ett håll-
bart nyttjande av skogsekosystemen. De statliga bolag som alla medborgare 
gemensamt äger, liksom myndigheter som förvaltar statlig skog, kan och 
bör också gå före i arbetet med hållbar utveckling. Staten äger 17 procent av 
den svenska skogen och regeringen bör använda den möjlighet som de stat-
liga ägardirektiven ger för att styra mot ett hållbart brukande av skogen. Det 
handlar om att:

• Skydda statligt ägda värdefulla skogar.
• Använda statligt ägd skog som utbytesmark.
• Restaurera och bygg upp värden på den statligt ägda skogsmarken 

samt utforma ett hyggesfritt skogsbruk i de skogar som kan brukas.

I föreliggande rapport visar Naturskyddsföreningen på situationen i dagens 
skogslandskap. Genom att illustrera skogsbrukets påverkan på skogseko-
systemen på landskapsnivå visar vi på behovet av en förändring av skogs-
bruket, en omställning av skogssektorn i hållbar riktning. För detta krävs 
politiska beslut och en politisk vilja att nå riksdagens miljökvalitetsmål. 
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Avgränsning
Rapporten är en lägesanalys av tillståndet i 
skogen och fokuserar på skogsbrukets 
markanvändning och påverkan på skogs-
ekosystemen. Frågor som rör skogens och 
skogsbrukets roll i klimatsammanhang 
berörs endast övergripande. Betonas bör 
dock att skogens roll i klimatsammanhang 
är mångfacetterad och därmed komplice-
rad. Beslut om åtgärder måste bygga på 
etablerad forskning samt ett antal anta-
ganden om den framtida utvecklingen av 
samhället och klimatet. Skogen kan utgöra 
ett bidrag till klimatarbetet. Trä kan på 
många områden ersätta fossila material 
och ger sannolikt den bästa klimatnyttan 
när man bygger in kol i långlivade träpro-
dukter. Tillgången till råvara är dock inte 
obegränsad och andra aspekter, som biolo-
gisk mångfald, sociala och kulturella vär-
den samt klimatförändringarna måste 
vägas in i hur mycket råvara som kan tas ut 
ur skogen. Brukandet av skogen behöver 
anpassas till ekosystemets ramar för lång-
siktig produktion och med hänsyn till 
andra ekosystemtjänster. Det kan ur ett 
sammanvägt perspektiv, där skogen ska 
räcka till allt, konstateras att det redan idag 
råder brist på skogar som kan tillgodose 
alla ekosystemtjänster. 
Markanvändningsfrågan måste därför 
lösas, för att skogen i framtiden – genom 
ett verkligt hållbart nyttjande – ska kunna 
utgöra en pusselbit i klimatarbetet. 

Ordlista
Rödlistan Rödlistningen i Sverige följer det 
system som har utvecklats av den 
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) 

för att utvärdera och bedöma tillståndet för 
arter i naturen. Resultatet – rödlistan – är 
ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprio-
riteringar, men har ingen juridisk status. 
Den svenska rödlistan tas fram av 
ArtDatabanken och fastställs av 
Naturvårdsverket och Havs- och vatten-
myndigheten2 . 

Skogliga naturtyper I Sverige finns 15 
olika skogliga naturtyper. Dessa utgörs av 
taiga, nordlig ädellövskog, landhöjnings-
skog, fjällbjörkskog, näringsrik granskog, 
åsbarrskog, lövsumpskog, näringsfattig 
bokskog, näringsrik bokskog, näringsrik 
ekskog, ädellövskog i branter, näringsfat-
tig ekskog, skogsbevuxen myr, svämlöv-
skog, svämädellövskog.3

Kontinuitetskog är skog som har naturvär-
den vars förekomst förklaras av att det 
under lång tid har funnits lämpliga skogs-
miljöer och substrat i denna skog eller i 
dess närhet4. Detta omfattar merparten av 
de skogar som är uppkomna innan 19505 .

Produktiv skog är skog som växer minst 1 
kubikmeter per hektar och år. Det finns 
cirka 23,5 miljoner hektar produktiv skogs-
mark i Sverige, det vill säga 58 procent av 
landarealen6.

Lågproduktiv skog (impediment) är skog 
med en lägre produktionsförmåga än den 
produktiva skogen, till exempel trädbe-
klädda berghällar och myrmarker.

2. ArtDatabanken. https://www.artdatabanken.se/var-verk-
samhet/rodlistning/ 
3. Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdi-
rektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. ArtDatabanken 
SLU, Uppsala.
4. Skogsstyrelsens definition 2011.
5. Ahlkrona, E., Giljam, C., Wennberg, S., 2017. Kartering av 
kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av 
Naturvårdsverket.

6. Riksskogstaxeringen. https://www.slu.se/centrum-
bildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statis-
tik-om-skog/senaste-statistiken/produktiv-skogsmark/
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Ekosystemtjänster upprätthåller funktio-
ner i naturen och ger varor och tjänster 
som samhället kan nyttja. Ekosystem-
tjänsternas uthållighet är beroende av väl 
fungerande och livskraftiga ekosystem7. 

Nyckelbiotop En nyckelbiotop är ett skogs-
område som från en samlad bedömning av 
biotopens struktur, artinnehåll, historik och 
fysiska miljö idag har en mycket stor bety-
delse för skogens flora och fauna. Där finns 
eller kan förväntas finnas rödlistade arter.9

Timmer och massaved
Skogsbär
Svamp
Dricksvatten
Biobränsle
Vilt
Betesdjur och foder
Fisk från skogssjöar och vattendrag
Genetiska resurser
Övriga försörjande tjänster

Försörjande

Klimatreglering
Förebyggande av stormskador och andra väderrelaterade skador
Förebyggande av erosion och jordras
Vattenreglering
Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar
Säkerställande av grund- och ytvattens kvalitet och mängd
Luftrening

Reglerande

Biologisk mångfald
Stabilitet och resiliens
Fröspridning
Biogeokemiska kretslopp
Markens bördighet
Pollinering av växter
Fotosyntes
Habitat och livsmiljöer

Stödjande

Vardagsrekreation och träningsaktiviteter
Upplevelseturism
Mental och fysisk hälsa
Miljö och estetik
Kunskap och information

Kulturella

Tabell 1. Skogens ekosystemtjänster8 :

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
arbetades fram inom FN-systemet och 
undertecknades under FN:s konferens i 
Rio 1992 om miljö och utveckling. Sverige 
ratificerade10 konventionen 1993, samma år 
som den trädde i kraft. Målen för arbetet 
inom konventionen är bevarande och håll-
bart nyttjande av biologisk mångfald, samt 
att nyttan som uppstår vid användandet av 
genetiska resurser ska fördelas rättvist11.

7. Skogsstyrelsen Rapport 2017/13. Skogens ekosystem-
tjänster – status och påverkan.
8. Skogsstyrelsen Rapport 2017/13. Skogens ekosystem-
tjänster – status och påverkan.
9. Skogsstyrelsen, 2014. Handbok för inventering av 

nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping
10. Ett slutgodkännande av landets parlament (i vårt fall 
riksdagen) av att Sverige ansluter sig till den internationella 
överenskommelsen ifråga
11. Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/cbd
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Inledning 
Skogsbruket i Sverige är inte hållbart.

Den biologiska mångfalden är grunden 
för väl fungerande ekosystem som levere-
rar en lång rad varor och tjänster – ekosys-
temtjänster som är omistliga för samhället. 
Ekosystemens förmåga att tillhandahålla 
ekosystemtjänster är beroende av ett fung-
erande samspel mellan ekosystemets arter 
och den icke levande delen av miljön. Det 
intensiva skogsbruket har dock omvandlat 
vår natur i grunden och medfört en kris för 
den biologiska mångfalden som fortsätter 
att minska samtidigt som skogens sociala 
och kulturhistoriska värden påverkas ne-
gativt. Dagens skogsbruksmetoder innebär 
att naturliga skogsekosystem fortsätter att 
avvecklas till förmån för odlingar av gran 
och tall. Detta sätt att bruka skogen kan 
liknas vid åkerbruk och sker genom kal-
hyggen som åtföljs av åtgärder som i allt 
väsentligt skiljer sig kraftigt från skogens 
naturliga utveckling. För att främja den 
efterföljande odlingens tillväxt används 
metoder som till exempel markberedning, 
plantering, gödsling, dikning och även 
främmande trädslag. Den svenska skogens 
mångfald är till följd av detta sätt att bruka 
skogen hotad i grunden. Mer än 1 800 skogs-
levande arter är upptagna på den nationella 
rödlistan över arter vars framtid är osäker12 
och statusen för en majoritet av landets 
skogliga naturtyper är oroväckande dålig13. 
För att kommande generationer ska kunna 
uppleva och dra nytta av levande och friska 
skogsekosystem behöver en rad nödvändiga 
åtgärder vidtas. Sverige har som en del i 
detta arbete skrivit under internationella 
åtaganden om att hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald, samt beslutat om nationella 
miljömål.

Inom ramen för CBD har Sverige förbundit 
sig politiskt att stoppa förlusten av biolo-
gisk mångfald. Detta ska ske genom att 
bland annat, till år 2020 skydda minst 17 
procent av land- och vattenområden. 
Förlusten av viktiga habitat ska halveras, och 
om möjligt helt stoppas inom samma tidspe-
riod.14 Inom samma period ska områden som 
används för skogsbruk förvaltas hållbart så 
att biologisk mångfald garanteras.15 

Sverige har ställt sig bakom en gemen-
sam definition av hållbart skogsbruk. 
Definitionen ligger inom ramen för Forest 
Europe16 och lyder:

”Med hållbart skogsbruk menas ett 
nyttjande där förvaltning och nyttjande av 
skog och skogsmark sker på ett sådant 
sätt, och i en sådan takt att dess biologiska 
mångfald, produktivitet, föryngringskapa-
citet, vitalitet och förmåga att både nu och i 
framtiden fylla viktiga ekologiska, ekono-
miska och sociala funktioner på lokal, na-
tionell och global nivå bevaras, samt utan 
att andra ekosystem skadas.”

De nationella miljömålen introducera-
des genom den första miljömålspropositio-
nen 1998 och utgörs idag av 16 miljökvali-
tetsmål som riksdagen har fastställt. Hur 
skogsbruket bedrivs påverkar möjligheten 
att uppnå flera av dessa mål, inte minst 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djur-
liv. Även om utvärderingen av Levande 
skogar visar på positiva trender så är an-
svariga myndigheters bedömning att inget 
av de mål som skogsbruket påverkar kom-
mer att uppnås med dagens politik och 
styrmedel.17 Då majoriteten av de hotade 
och nära hotade arterna finns i det produk-
tiva skogslandskapet är detta av särskilt 
stort värde att skydda. 

12. Sandström J. m.fl. SLU 2015. Tillstånd och trender för 
arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015.
13. Wenche, E. (red). SLU 2014. Arter & naturtyper i habitat-
direktivet – bevarandestatus i Sverige 2013. 
14. Se mål 5 och 11 i Aichi Biodiversity Targets 2010.
15.Se mål 7 i Aichi Biodiversity Targets 2010

16. Forest Europe är ett skogligt samarbete under ledning 
av ministrar från 46 europeiska länder (inklusive Ryssland) 
och Europeiska kommissionen. 
17. Naturvårdsverket 2017. Miljömålen. Årlig uppföljning av 
Sveriges nationella miljömål 2017.
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Brukandet av skogen måste utgå från natu-
rens förutsättningar och dess begränsning-
ar, det vill säga bedrivas inom ekosyste-
mens ramar. Idag finns dock endast 
begränsade områden kvar som har de 
grundläggande kvaliteter som hör till ett 
naturligt skogsekosystem. Skogsbruket har 
de senaste hundra åren varit framgångsrikt 
i sin strävan att öka virkesvolymen i 
Sveriges skogar. Detta har dock i hög grad 
skett på bekostnad av skogens biodiversitet, 
sociala- och kulturhistoriska värden. 

Från flera håll framhålls skogsbruket 
som hållbart eftersom tillväxten i skogen 
är högre än avverkningen. Årligen växer 
skogen med ungefär 120 miljoner kubik-
meter, samtidigt som endast cirka 90 miljo-
ner kubikmeter avverkas. Detta överskott 
är dock i princip redan intecknat för natur-
vården, och av den skog som idag finns till-
gänglig för skogsbruk, det vill säga utanför 
områden som är skyddade eller frivilligt 
avsatta, avverkas idag i princip hela den 
årliga tillväxten18. Det finns helt enkelt inte 
tillräckligt med avverkningsbar äldre skog 
kvar. Dominansen av ung skog och den rå-
dande bristen på avverkningsmogen skog 
har fått till följd att skogsbruket, av pro-
duktionsskäl, inte sällan avverkar skogar 
som av naturvårdsskäl inte borde avverkas , 
till exempel nyckelbiotoper 19. Arealen skog 
som aldrig tidigare har kalavverkats krym-
per vid varje avverkning av kontinuitets-
skogar20. Trots att Sverige missar de miljö-
kvalitetsmål som rör skogen finns det en 
tydlig inriktning från såväl skogsindustrin 
som från ett antal riksdagspartier om att 
genom produktionshöjande åtgärder som 

till exempel ökad gödsling, användande av 
främmande trädslag, dikningsåtgärder och 
val av plantmaterial ytterligare öka skogs-
produktionen. I takt med att viktiga livs-
miljöer försvinner och värdefulla skogar 
fortsätter att fragmenteras ökar samtidigt 
anspråken på skogen från både natur- och 
kulturmiljövårdens håll för att uppnå de 
tidigare nämnda målen.

Dagens skogsdebatt handlar i stor ut-
sträckning om skogens betydelse i om-
ställningen till en biobaserad ekonomi. Det 
är en omställning som Naturskydds-
föreningen välkomnar. För att klara om-
ställningen räcker det dock inte med att 
bara ersätta fossila bränslen och material 
med förnybara dito. En biobaserad ekono-
mi måste vara hållbar i alla led! Om inte ut-
taget av råvaran sker på ett hållbart sätt, så 
är inte heller användandet av råvaran håll-
bar. Därför behöver all markanvändning 
ske på ett sådant sätt att möjligheten att nå 
andra miljökvalitetsmål – vid sidan av 
målet om Begränsad klimatpåverkan – 
inte motverkas eller försvagas. Hur skogs-
bruket bedrivs är i detta läge helt avgörande. 

Sett i skenet av skogsbrukets historiska 
och samtida negativa påverkan på skogs-
ekosystemen står det klart att det finns ett 
mycket stort behov av en grundläggande 
förändring av skogsbruket. Syftet med 
denna rapport är att med statistik, natur-
vårdsforskningens slutsatser, ansvariga 
myndigheters uppföljningar, samt exempel 
från verkligheten belysa detta behov.

18. Future Forests 2018. Skog och framtid. Sid 5.
19. Se t.ex. Skogsstyrelsen 2016. Rapport 7/2016. Nuläges-
beskrivning om nyckelbiotoper. Sid 44-45.
20. Ahlkrona E. m.fl. 2017. Kartering av kontinuitetsskog i 
boreal region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket. 
Sid. 41 
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Avverkad urskogsartad tallnaturskog, det första steget i omvandlingen från naturskog till 
produktionsbestånd och ett i princip irreversibelt ingrepp i vår natur.  

Bakgrund
Skogsbruket har under lång tid dramatiskt 
förändrat sammansättningen av Sveriges 
skogslandskap. Med början i bergsbruks- 
epoken har stora delar av de svenska skog-
arna genomgått minst en kalhuggning.21 
Svenskt skogsbruk har gått från ett plock-
huggningsskogsbruk till att sedermera 
bytas mot planmässig odling och avverk-
ning av hela skogsbestånd, vilket är den 
typ av skogsbruk som staten inledde på 
egen mark i södra Sverige under första 
hälften av 1800-talet22. Efter ett historiskt 
överutnyttjande av skogsresurserna, samt 
avsaknad av insatser för återbeskogning 

har virkesförrådet i Sverige ökat med 80 
procent sedan 1920-talet23 i samband med 
att ett återbeskogningskrav infördes. 
Samtidigt har kalhuggningarna i skogs-
landskapet accelererat sedan 1950-talet. 
Resultatet ser vi i det svenska skogsland-
skapet som nu främst utgörs av unga och 
täta skogar med träd av samma art och 
ålder, och med begränsade förutsättningar 
för många skogslevande arter att fortleva. 
Skogsnäringen har, genom ett intensivt 
skogsbruk, varit mycket framgångsrikt när 
det gäller att öka tillväxten i skogen och 
har haft en stor ekonomisk betydelse för 
landet, något som har skett till bekostnad 

21. Larsson, A. (red.) 2011. Tillståndet i skogen. ArtData-
banken, SLU.
22. Bernes, C. Lundgren, L. Naturvårdsverket. Monitor 21. 
Bruk och missburk av naturens resurser. En svensk 

miljöhistoria. 2009. Sid. 37
23. Bernes, C. Lundgren, L. Naturvårdsverket. Monitor 21. 
Bruk och missbruk av naturens resurser. En svensk 
miljöhistoria. 2009. Sid. 257
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på stora delar av de naturliga skogsekosys-
temens mångfald. 

Nuvarande skogspolitik utformades i 
början av 1990-talet och sedan dess vilar 
skogspolitiken på devisen ”frihet under 
ansvar”. Skogsvårdslagen försvagades vil-
ket innebär en avsaknad av detaljerade be-
stämmelser i lagstiftningen. Detta gäller i 
allra högsta grad bestämmelser som rör 
hänsyn till natur- och kulturmiljövården. 
Inriktningen är att de skogspolitiska 
målen i stort ska kunna nås genom frivilli-
ga insatser från skogsbruket, och det finns 
en tydlig politisk förväntan att markägare 
ska ta större hänsyn än vad lagen kräver 
– det så kallade sektorsansvaret24. Trots att 
miljöhänsynen i skogsbruket sedan dess 
har ökat, och trots att det idag pågår arbete 
för att skogsbrukets miljöhänsyn ska för-
bättras25 visar myndigheternas uppfölj-
ningar på fortsatt stora brister i skogsbru-
kets miljöhänsyn26 (Se vidare avsnittet 
”Naturhänsyn som bärare av biologisk 
mångfald i det brukade landskapet”).

För att möta framtidens utmaningar – 
för ett skogsbruk utformat utifrån de grän-
ser som skogsekosystemen sätter – pre-
senterade Naturskyddsföreningen 2014 ett 
förslag till en ny skogspolitik med tillhö-
rande regelverk.27 Föreningens huvudför-
slag var då att inarbeta skogsvårdslagen i 
miljöbalken. Detta förslag ligger fortfaran-
de fast och är helt nödvändigt om skogs-
bruket ska kunna ställa om och bli håll-
bart, innan det är försent.    

Metodbeskrivning  
I föreliggande rapport presenterar 
Naturskyddföreningen ett antal analyser 
av skogsbrukets storskaliga och övergri-
pande påverkan på skogsekosystemen. 
Analyserna omfattar skogsåldrar, kalavverk-
ningar, fragmentering samt vägnätverket 
uppdelat per naturgeografisk region28. En ut-
förlig metodbeskrivning återfinns i bilaga 1.

24. Se prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 
1992/93:352. Där lades fast att skogsbruk måste bedrivas 
så att biologisk mångfald och kulturmiljövärden bevarades, 
samt att naturligt förekommande arter ges förutsättningar 
att fortleva. Dagens politik med dess uttalade sektorsan-
svar innebär att markägaren har ett stort eget ansvar för de 
skogspolitiska målen.  
25. Skogsstyrelsen Rapport 12:2016. Nya och reviderade 
målbilder för god miljöhänsyn – skogssektorns gemen-
samma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåt-
gärder.

26.  Skogsstyrelsen statistikdatabas. http://pxweb.
skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistik-
databas/?rxid=cede35a8-3485-4eab-914a-977395e2af60.  
Miljöhänsyn
27. Naturskyddsföreningen 2014. Ny vår för skogen – 
Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och 
rättsliga förstärkningar.
28. Nordiska ministerrådet. 1984. Naturgeografisk regi-
onindelning av Norden. Pp. 289. Nordiska ministerrådet, 
Stockholm

12



Nästan all skog i Sverige är påverkad av skogsbruk. Hur 
skogen sköts påverkar, under en lång tid, långt fler än 
den som äger skogsmarken. Sedan 1950-talet har mer än 
60 procent av den svenska skogen kalavverkats. Till det 
ska även läggas de kalavverkningar som skedde innan 
det storskaliga hyggesbruket introducerades. Även om de 
unga skogar som växt upp efter kalavverkning växer så 
det knakar har under samma tidsperiod mindre än fem 
procent av den produktiva skogen fått ett långsiktigt, 
transparent och kvalitetssäkrat skydd. Intensiteten i 
skogsbruket har kraftigt försämrat förutsättningarna för 
såväl den biologiska mångfalden som för renskötseln 
och andra näringar som nyttjar skogen för sin verksam-
het. Samtidigt står det klart att de mål som samhället 
ställt upp, i såväl miljökvalitetsmål som antagits av riks-
dagen, som i internationella överens- kommelser inte 
kommer att nås. Ett grundläggande hinder för att komma 
framåt i miljöarbetet i skogen är att det idag råder en stor 

1
Debatten om den 
svenska skogen 



oenighet kring grundläggande begrepp, som exempelvis 
en definitionen av ”hållbart skogsbruk”. Trots en lång rad 
forskningsrapporter om skogsbrukets negativa effekter på 
skogsekosystemen, beskriver skogsnäringen ofta skogsb-
ruket som hållbart. Samtidigt menar naturvården, mot 
bakgrund av det rådande kunskapsläget, att skogsbruket 
inte är hållbart. Detta har lett till en starkt polariserad de-
batt om skogens värden och mångfald. Under senare år 
har debatten breddats för att nu omfatta skogens roll i kli-
matsammanhang. I kölvattnet av den nödvändiga om-
ställningen från en fossilberoende ekonomi till en bioe-
konomi baserad på förnybara råvaror har skogen nu 
kommit att bli det så kallade ”gröna guldet” genom vilket 
skogsnäringens vision är att driva tillväxt i världens bioe-
konomi29. Detta sätt att tänka kräver dock att ännu mer 
råvara tas ut ur skogen, och i skogsdebatten ställs därför 
naturvården ofta på skam.

I detta kapitel reder vi ut olika begrepp och definitioner 
samt ger en bild över skogsekosystemens tillstånd idag.

29.  Skogsindustrierna, Fossilfritt Sverige 2018. Färdplan 
för fossilfri konkurrenskraft – Skogsnäringen.
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Vad kännetecknar ett hållbart nytt-
jande av skogsekosystemen? 
Att skogsbruket ska bedrivas hållbart är en 
förutsättning för att Sverige ska kunna till-
godose samhällets samlade behov och 
kommande generationers tillgång till 
natur och friluftsliv, biologisk mångfald, 
vattenkvalitet, övriga ekosystemtjänster 
och så vidare – i linje med såväl nationella 
mål som internationella åtaganden, till ex-
empel CBD och Agenda 2030. Trots närapå 
ett halvt sekel av forskning som tydligt 
visar på skogsbrukets negativa miljöeffek-
ter råder idag stora meningsskiljaktighet-
er, såväl politiskt som mellan olika intres-
senter, kring vad ett hållbart nyttjande av 
skogsekosystemen innebär, samt huruvida 
skogen och skogslandskapet nyttjas håll-
bart eller inte. För den enskilde markäga-
ren kan hållbarhet innebära en säker av-
kastning och en snabb tillväxt av 
kubikmenter i skogen, medan det för 
någon annan kan innebära att dennes till-
gång till rekreation och friluftsliv inte för-
svinner. För renskötande samer innebär 
det istället god tillgång på betesresurser 
och möjlighet att flytta sina renar mellan 
olika betesområden. Avsaknaden av en ge-
mensam begreppsapparat, och en gemen-
sam syn på var vi befinner oss längs vägen 
mot ett hållbart skogsbruk, leder till 
svårigheter att enas om vad och hur arbetet 
i såväl naturvårds- som produktionsfrågor 
ska gå vidare. Samtidigt accelererar tryck-
et på den skog som ligger utanför de skyd-
dade områdena. Detta ökade tryck omfattar 
dessvärre betydande arealer30 av oskydda-
de skogar med avgörande betydelse för den 
biologiska mångfalden, som till exempel 
oregistrerade nyckelbiotoper31. För att sko-

gen ska kunna bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling krävs också att uttaget av 
råvaran är hållbar, det vill säga utan att 
äventyra ekosystemens förmåga att till-
handahålla ekosystemtjänster nu och i 
framtiden. Kan inte detta säkerställas i för-
sta rummet kan inte heller skogens bidrag 
till samhällsutvecklingen anses vara håll-
bar i det nästa. Ett hållbart nyttjande av 
skogen utgår från de tre vedertagna di-
mensionerna (ekonomisk, socio-kulturell 
och miljömässig). Dessa utgör sammanta-
get en helhet där vardera dimension kan 
sammanfattas på följande sätt:

• Den miljömässiga dimensionen 
finns redan formulerad genom mil-
jökvalitetsmålen, främst Levande 
skogar och Ett rikt växt- och djurliv, 
men även övriga miljökvalitetsmål 
som hämmas av skogsbruket. Dit 
hör God bebyggd miljö, Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt od-
lingslandskap samt Begränsad kli-
matpåverkan. Regeringen har preci-
serat vilket miljötillstånd som ska 
råda när respektive mål är uppfyllt.32

• Den sociala-kulturella dimensionen 
innehåller element som skogens be-
tydelse för friluftsliv, lärande och 
välbefinnande, inklusive i förläng-
ningen folkhälsa. Regeringens fri-
luftsmål33 utgör en utgångspunkt. 
Även kulturvärden knutna till sko-
gen är en del av denna dimension. 

30. Se Naturvårdsverket 2017. Värdefulla skogar – redovis-
ning av regeringsuppdrag. Arealen oskyddade, kända, vär-
dekärnor beräknas uppgå till 530 000 hektar och överstiger 
vida det nuvarande etappmålet för skydd av skog.
31. Skogsstyrelsen rapport 5:2016. Nulägesbeskrivning om 
nyckelbiotoper. Sid. 45

32. Se departementskrivelse 2012:23 och tillhörande 
regeringsbeslut
33. Regeringens skrivelse 2012/13:51. Mål för friluftslivs-
politiken.
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• Den ekonomiska dimensionen 
handlar om hur vi kan och bör an-
vända skogens råvara i form av 
fiber, i utvecklandet av ett hållbart 
samhälle. Sektorer som energi och 
byggande men även flera andra är 
centrala. Inom ramen för denna di-
mension ligger även skogens ök-
ande betydelse för andra näringar, 
vid sidan av den dominerande 
skogsnäringen, så som besöksnä-
ring och renskötseln. Långsiktig av-
kastning för den privata skogsäga-
ren är också en del av denna del av 
hållbarheten.

I alla delar av ett hållbart nyttjande inne-
fattas självfallet ett uthålligt upprätthål-
lande av skogens ekosystemtjänster, det 
vill säga försörjande, reglerande, kulturella 
samt stödjande ekosystemtjänster. 
Markanvändningen måste alltså ske inom 
de ramar som ekosystemet sätter. 
Sammantaget kan dock konstateras att 
ingen av ovanstående dimensioner är i 
närheten av att vara uppfyllda34,35. 
Skogsstyrelsens analys visar även att sta-
tusen för flera av skogens ekosystemtjäns-
ter är otillräcklig36. Det kan till exempel 
handla om att skogslevande arter påverkas 
negativt genom habitatförlust. För att sta-
tusen ska kunna förbättras krävs omedel-
bar uppmärksamhet, utvidgat skydd och/
eller försiktig förvaltning.37 Med dagens 
intensiva skogsbruksmetoder och den allt 
ökade efterfrågan på träråvara till nya pro-
dukter kommer en hållbar förvaltning av 
skogens ekosystemtjänster med största 
sannolikhet inte heller kunna nås inom 
utsatt tid. 

33. Regeringens skrivelse 2012/13:51. Mål för friluftslivs-
politiken.
34. Naturvårdsverket Rapport 6749. Miljömålen – Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid. 9-10.
35. Axelsson Linkowski, W. Managing mountains, past and 
present conditions for traditional summer farming and 
Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia. SLU 
Umeå 2017.

36. De tjänster som har otillräcklig status är fisk från 
skogssjöar och vattendrag, förebyggande av stormskador 
och andra väderrelaterade skador, förebyggande av 
erosion och jordras, naturlig kontroll av skadedjur och sjuk-
domar, biogeokemiska kretslopp, habitat och livsmiljöer 
samt biologisk mångfald. 
37. Skogsstyrelsen Rapport 2017/13. Skogens ekosystem-
tjänster – status och påverkan.

Skogsekosystemens tillstånd idag 
När skogen brukas som idag, med kalhyg-
gen och allt för ofta med bristande hänsyn 
till naturvård och människors behov av 
upplevelser, förändras sakta hela skogs-
landskapet. En naturskog, som tidigare 
aldrig kalavverkats, innehåller ofta en 
kombination av gamla träd, grova träd, träd 
av olika arter, döda liggande och stående 
träd. Allt detta är egenskaper som är avgö-
rande för skogens mångfald, men det är ont 
om sådana skogar i dagens brukade land-
skap. Istället står enstaka lämnade träd-
grupper, höga stubbar och ensamma träd 
kvar på hyggena. De fragment av skogsres-
ter som lämnas som skydd vid bäckar och 
sjöar är ofta bara smala remsor på några få 
meter som snabbt torkar ut till följd av ökad 
exponering. Arternas förutsättningar för-
ändras kraftigt när nästan alla träd huggs 
ner och hygget planteras med ett enda 
trädslag vilket sannolikt leder till krym-
pande populationer och lokala utdöenden. 
Hyggena har inte sällan markskador när 
skogsmaskinerna gjort sitt, skador som 
finns kvar länge. De uppväxande träden på 
hygget hinner inte bli gamla innan det 
återigen är dags för avverkning. Som följd 
fragmenteras hela skogslandskap, det vill 
säga, landskapet splittras upp av hyggen 
och ungskogar med långa avstånd mellan 
områden med äldre skog.

Skogsbruket påverkar mer än hälften av 
Sveriges landareal på många sätt. Trots 
detta saknas en övergripande planering av
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Ett högupplöst ortofoto som visar ett hygge med den avverkningsanmälda ytan (vit linje) inritad runt avverkningen. 
I rött syns de leriga och vattenfyllda körskador, och/eller körspår som var tydligt synbara i bilden. Övriga körskador/
spår som inte var våta eller vattenfyllda vid fototillfället är inte inritade i denna bild. Detta innebär att skadornas verk-
liga omfattning sannolikt är underskattad. Till höger syns en bild på hur området såg ut innan avverkningen.

hur skogen brukas, samt hur de återståen-
de fragmenten av gammal skog ska förval-
tas. Det saknas i hög grad en samlad kun-
skap om vilka biologiska, sociala och 
kulturella värden som finns i landskapet 
och var dessa finns. Skogsvårdslagen reg-
lerar inte markanvändningen på land-
skapsnivå utan är i princip helt begränsad 
av att endast se till de specifika områden 
som ska slutavverkas, så kallade bestånd. 
Planeringen ligger i händerna på mark- 
ägarna och hänsyn till helheten saknas. 
Åldersstrukturen på skogen förändras och 
är redan idag mycket ojämn (se Fig. 2). 
Tidigare sammanhängande skogsområ-
den fragmenteras (se Fig. 6) och nya vägar 
fortsätter att byggas in i skogsområden 
som aldrig tidigare kalavverkats (se Fig. 8 
och 9). Stora arealer av skogslandskapet 
har omvandlats från naturliga och extensivt 
brukade skogar till odlingar av samma art 
och ålder38. När den skogliga kontinuiteten 
bryts i dessa områden och ersätts med ett 
kalhygge försvinner också förutsättningar-
na för en mängd växt-, svamp- och djurarter 
som är beroende av kontinuitet39.

Skogsbruket påverkar även de mark-
kemiska processerna och har en försuran-
de påverkan, vilken har ökat avsevärt 
sedan 1990-talet, och är nu av samma stor-
leksordning som den försurning som härrör 
från deposition40. Vidare står skogsbruket 
för ca 25 procent av tillförseln av kvicksil-

ver till fisk och andra vattenlevande orga-
nismer genom den ökade transporten av 
vattenlösligt metylkvicksilver som sköljs 
ner från sura skogsmarker efter avverk-
ning.41 Detta utgångsläge medför samman-
taget mycket stora utmaningar framöver 
för bevarandet och upprätthållandet av 
skogens ekosystemtjänster samt den bio-
logiska mångfalden.      

Det finns olika mekanismer bakom ut-
armningen av biologisk mångfald. Det ab-
solut största hotet mot biologisk mångfald 
är habitatfölust42, det vill säga förlust av ar-
ternas livsmiljöer, eller förlust av framtida 
habitat för arten. Avverkning av gamla 
orörda skogsmiljöer innebär en omedelbar 
habitatförlust för de arter som är beroende 
av dessa miljöer. Effekterna av habitatför-
lust förstärks när de sker i kombination 
med fragmentering av lämpliga livsmiljöer, 
vilket ofta är fallet i skogen. Allteftersom 
gamla skogsområden fortsätter att kalav-
verkas minskar arealen av kontinuitets-
skog stadigt43. Dessa ersätts ofta av mer 
eller mindre homogena trädodlingar som 
sköts intensivt för maximerad tillväxt, och 
som saknar majoriteten av de strukturer 
som hör den naturliga skogsmiljön till. 
Sammantaget kan konstateras att dagens 
skogsbruksmetoder leder till en trivialise-
ring av de svenska skogsekosystemen där 
skogarnas flora och fauna har blivit allt 
artfattigare. 
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38. Östlund, L., 1993. Exploitation and structural changes 
in the north Swedish boreal forest 1800-1992. SLU, Umeå.
39. Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 
2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – 
rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 
17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala
40. Naturvårdsverket Rapport 6749. Miljömålen – Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid. 73 

41. Naturvårdsverket Rapport 6749. Miljömålen – Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid. 151.
42. Hanski, I., 2011. Habitat Loss, the Dynamics of Biodiver-
sity, and a Perspective on Conservation. Ambio.
43. Naturvårdsverket Rapport 6749. Miljömålen – Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017.

Tallproduktionsskog som skötts enligt dagens skogs-
bruksmetoder och därmed också har mycket lite 
gemensamt med en naturskog som aldrig tidigare 
kalavverkats. 

Tallnaturskog som aldrig tidigare kalavverkats. Även om 
den tidigare påverkats av människan genom ett selektivt 
uttag av träd så håller den fortfarande en stor biologisk 
mångfald och livsmiljöer för en mängd känsliga arter.
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Tallurskog som har fått leva i sekel efter sekel utan mänsklig påverkan.

Dagens skogslandskapNaturlandskapets skogar

Tabell 2. Skillnaden mellan naturskogslandskapets och dagens skogslandskaps processer och dynamik. Tabell efter 
Bleckert och Petterson, 199744. 

Brand vart hundrade år i många bestånd

Bränder i variationsrika urskogar

Kraftig vårflod med vattenstörda skogar

Naturlig relation mellan pionjär/sekundärträd

Naturliga betesdjur påverkar skogen

Kontinuitet av biologiska kvaliteter

30-40 procent av volymen utgörs av död ved

Gott om grova och gamla jätteträd

30 procent gammal skog (>200 år)

Stora sammanhängande naturtyper

Flerskiktade skogar

Naturlig trädslagsblandning

Gamla ädellövskogar på rika jordar

Brand en gång vart 10 000 år

Bränder i bestånd med få trädslag

Skogar utan naturlig vattenpåverkan

Onaturlig successionsordning

Få naturliga betesdjur

Tillfälliga biologiska kvaliteter

Ca 6 procent av volymen utgörs av död ved

Jätteträd saknas

Den riktigt gamla skogen saknas

Små isolerade naturtyper

Enskiktade skogar

Monokulturer

Åkermark utan skog

2020



Effekter på skogslevande arter
Av de drygt 1 800 skogslevande arter som 
är upptagna på nationella rödlistan är 
drygt 900 hotade45. För 339 av dessa är läget 
kritiskt och de bedöms vara akut eller 
starkt hotade. Det moderna skogsbrukets 
metoder är den enskilt största faktor som 
påverkar de rödlistade skogslevande arterna 
negativt genom avverkning och fragmen-
tering av livsmiljöer, allt tätare skogar 
samt igenväxning som bland annat sker på 
grund av brist på naturliga störningar.46   

Centralt för arbetet med att bevara biolo-
gisk mångfald är insikten om att det finns 
tröskelvärden för hur mycket av arternas 
livsmiljöer som kan förloras innan popu-
lationerna förlorar sin livskraft.47 Vissa 
forskare menar att ett kritiskt tröskelvär-
de beträffande tillgång på livsmiljöer för 
många arter ligger vid ungefär 20 procent48, 
och för vissa ännu högre. Andra forskare 
menar att man bör skydda 50 procent för 
att man på lång sikt ska säkra alla jordens 
förekommande arter och naturliga proces-
ser49.  Detta innebär således ett långsiktigt 
behov av att skydda minst 20 procent av de, 
i ett ursprungligt tillstånd förekommande 
arealerna, av idag missgynnade skogsty-
per, åldersklasser och trädslagsblandning-
ar. Samtidigt råder en stor utdöen-
deskuld50,51   vilket innebär att arterna tar 

tid på sig att svara på negativa förändring-
ar, men att arterna på sikt dör ut trots att 
det fortfarande finns små fläckar där de för 
tillfället finns kvar. I den svenska skogen 
kan man därför till följd av sentida förlus-
ter av värdefulla biotoper på sikt förvänta 
sig ett långsamt utdöende av olika känsliga 
skogsarter52.   

Effekterna av en landskapsförändring 
som har passerat det kritiska tröskelvärdet 
för en arts tillgång till lämpliga livsmiljöer 
illustreras väl i fallet med vitryggig hack-
spett. Den vitryggiga hackspetten lever i 
stora sammanhängande lövskogar av hög 
ålder med mycket död ved. Ännu kring 
förra sekelskiftet förekom den vitryggiga 
hackspetten över stora delar av Sverige. 
Lokalt var den tämligen vanlig, men på 
1970-talet hade utbredningsområdet redu-
cerats kraftigt till följd av skogsbruket och 
den svenska stammen uppskattades då till 
100-150 par53. Minskningen fortsatte och år 
1990 fanns omkring 20 häckande par i lan-
det.54 Inventeringar inom ramen för 
Naturskyddsföreningens projekt 
”Vitryggig hackspett” visar att det under 
våren 2018 endast fanns 25 individer av få-
geln kvar i det vilda i Sverige, varav 5 häck-
ande par55. För att trygga artens överlevnad 
behövs enligt vissa studier minst 250 indi-
vider.56 Vidare sett är mer än 200 andra ho-

44. Bleckert, S. Pettersson, R. 1997. Liv i skogen. En 
handledning i praktisk naturvård. Utgiven av Södra. Sid. 30. 
Eftersom andelen död ved har ökat de senaste decen-
nierna är siffran för död ved i ”dagens skogslandskap” i 
tabellen justerad med beräkning utifrån Riksskogstaxering-
ens skogsdata 2017.
45. D.v.s. tillhör någon av rödlistekategorierna akut hotad, 
starkt hotad eller sårbar
46. Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 
2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – 
rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 
17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.
47. Angelstam, m.fl. 2010. Landskapsansats för bevarande 
av skoglig biologisk mångfald. Skogsstyrelsen.
48. Hanski, I. 2011. Habitat Loss, the Dynamics of Biodi-
versity, and a Perspective on Conservation. Ambio, samt 
Angelstam, m.fl. 2010. Landskapsansats för bevarande av 
skoglig biologisk mångfald. Skogsstyrelsen.
49. Wilson, E. 2016. Half Earth, Our planet´s fight for life. 
Samt http://www.half-earthproject.org/

50. Arter reagerar trögt på minskad tillgång till livsmiljöer. 
Dock finns de kvar en kortare eller längre tid efter att 
dess livsmiljö blivit för liten för en livskraftig population 
vilket ger upphov till en tidsförskjutning i utdöendet, s.k. 
utdöendeskuld.
51. Hanski, I., 2000. Extincition debt and species credit in 
boreal forests: modelling the consequences of different 
approaches to biodiversity conservation. Annales Zoologi-
ci Fennici 37, 271-280.
52. Naturvårdsverket. 2005. Red Appelqvist, T. Natur-
vårdsbiologisk forskning. Underlag för områdesskydd i 
skogslandskapet. Sid. 9
53. Stighäll, K. 2015. Habitat composition and restocking 
for conservation of the white-backed woodpecker in 
Sweden. Doctoral thesis. Örebro Universitet
54. Aulén, G. 1988. Ecology and distribution history of 
the white-backed woodpecker Dendrocopos leucotos in 
Sweden. Doctoral thesis. Rapport 14. SLU 
55. Kristoffer Stighäll, muntligt meddelande.
56. Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig 
hackspett 2017 – 2021.  
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57. Bell, D., J. Hjältén, C. Nilsson, D. Jørgensen, and T. 
Johansson. 2015. Forest restoration to attract a putative 
umbrella species, the white-backed woodpecker, benefited 
saproxylic beetles. Ecosphere 6(12):278. http://dx.doi.
org/10.1890/ES14-00551.1
58. Carlson, A & Steberg, I. 1995. Vitryggig hackspett 
(Dendrocopos leucotos) Biotopval och sårbarhetsanalys. 
Rapport 27, SLU

tade arter knutna till vitryggens typiska 
skogsmiljöer, vilket gör arten till en bra så 
kallad paraplyart57. Åtgärder som vidtas för 
att gynna vitryggen gynnar därför samti-
digt ett stort antal andra arter.

Trots Naturskyddsföreningens omfat-
tande arbete – i samverkan med andra ak-
törer som vissa skogsbolag och djurparker 
– med uppfödning och utplantering av vit-

59. Den allt mer effektiva brandbekämpningen har medfört 
att s.k. lövbrännor inte uppstår i samma omfattning som ti-
digare; detta har också bidragit till vitryggens tillbakagång.

rygg så är den fortfarande klassad som 
akut hotad. Det är väl känt hur skogsland-
skapet behöver se ut för att arten ska 
kunna överleva, och det är tydligt att stora 
och kostsamma restaureringsåtgärder 
krävs av dess livsmiljö för att arten åter ska 
kunna bli livskraftig i Sverige58. Vitryggens 
drastiska nedgång är resultatet av en stor-
skalig förlust av lämpliga skogsmiljöer i 
huvudsak orsakad av skogsbruket59.

Ännu kring förra sekelskiftet fanns den vitryggiga hackspetten över stora delar av Sverige. Men på 1970-talet hade ut-
bredningsområdet reducerats kraftigt till följd av skogsbruket. 2018 fanns endast 25 individer av fågeln kvar i det vilda.
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Det går bättre, ändå går det inte 
särskilt bra
Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål 
verkar som riktmärken för det pågående 
och framtida miljöarbetet.  Som tidigare 
nämnts så bedöms inget av de miljökvali-
tetsmål som har en tydlig koppling till sko-
gen som möjliga att nås. Så länge som vär-
defulla livsmiljöer för känsliga arter 
fortsätter att avverkas och fragmenteras 
går utvecklingen åt fel håll för bevarandet 
av biologisk mångfald. De styrmedel som 
behövs för att nå samtliga mål kommer 
inte heller att finnas på plats till målåret 
2020, och för Levande skogar går det inte 
att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön.60  

Riksskogstaxeringen vid SLU konstate-
rar att naturvårdsbiologiskt viktiga fakto-
rer som till exempel gammal skog och 
mängden död ved samt äldre lövrik skog 
har ökat i skogslandskapet sedan 1990-
talet.61 Att dessa ökningar är viktiga är 
både naturvården, myndigheter och skogs-
näringen eniga om. Men samtidigt som 
skogsnäringen använder ökningarna som 
ett kvitto på att tillståndet för skogens bio-
logiska mångfald förbättras avsevärt,62   
framhåller naturvården att skogsbruket, 
som det bedrivs idag, kraftigt försvårar 
möjligheterna att nå flera av miljökvali-
tetsmålen. Varför finns det så olika upp-
fattningar om tillståndet i svensk skog? 
Sannolikt är att olika aktörer tolkar fakta 
och statistik, samt dess faktiska ekologis-
ka betydelse för tillståndet i skogen, på 
olika sätt. Effekterna av ökningen av gam-
mal skog, död ved och äldre lövrik skog 
behöver sättas i proportion till arternas 
behov. Samtidigt gäller att en stor procen-
tuell ökning ändå är obetydlig i absoluta tal 

om utgångspunkten är mycket låg. 
Förenklat uttryckt kan inget i miljön mins-
ka om startvärdet är noll, eller mycket nära 
inget. Förekomsten av dessa biologiskt 
viktiga element i det brukade landskapet 
har enligt statistiken ökat markant efter-
som uppföljningen utgår från ett startår 
där nivåerna var extremt låga, och därmed 
också väldigt långt ifrån arternas ekologiska 
och biologiska behov. Att använda dessa 
data för att legitimera dagens skogsbruk är 
därför inte särkskilt relevant, vilket förkla-
ras i följande stycken.  

Det är skillnad på gammal skog och 
”gammal skog”
Riksskogstaxeringens definition av ”gam-
mal skog” är skog över 140 år i den boreala 
regionen63 samt skog över 120 år i den bore-
onemorala och nemorala64 regionen. Sedan 
början av 1990-talet har arealen ”gammal 
skog” ökat med ca 4 %.65 Dock har den 
gamla skogen totalt sett minskat med 21,1 % 
sedan riksskogstaxeringens mätningar 
startade på 1920-talet (Fig. 3). Mätningarna 
av ”gammal skog” beskriver den ”grundy-
tevägda medelåldern” och anger endast 
åldern på de dominerande träden i bestån-
det. Detta mått säger dock ingenting om 
skogens verkliga ålder, det vill säga hur 
länge det funnits skog med en obruten 
kontinuitet, om den uppkommit naturligt 
eller genom plantering, om den har några 
naturvärden, om det finns någon spridning 
i ålder bland träden eller dess art- och vari-
ationsrikedom. Att en viss andel träd upp-
nått en viss medelålder ger således inte 
särskilt mycket vägledning om dess bety-
delse för skogens biologiska mångfald.

Skogsdynamiken och skogsåldersför-
delningen skiljer sig markant mellan na-
turliga och brukade skogslandskap. 

60. Naturvårdsverket 2017. Rapport 6749. Miljömålen Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017.
61. Nilsson, P., Cory, N. SLU Riksskogstaxeringen. Skogs-
data 2017.
62. Se t.ex. SVT Opinion 2016-16-10. ”Anders Lundin och 
Mitt i naturen har gått vilse i skogen”. https://www.svt.se/
opinion/article11431314.svt (besökt 2018-04-25)

63. Norrland, Dalarnas, Värmlands och Örebro län
64. Göta- och Svealand exklusive Dalarnas, Värmlands och 
Örebro län
65. Naturvårdsverket 2017. Rapport 6749. Miljömålen Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid 204 
och där tillhörande referenser.

23



Figur.1 – Ett scenario baserat på en simuleringsmodell (FIN-LANDIS), utvecklad och anpassad för simulering av 
naturlig skogsdynamik under Fennoskandiska66 förhållandet. Diagrammet illustrerar skogsåldersfördelningen under 
två olika scenarier i naturliga skogslandskap (gul och röd linje) samt åldersstrukturen i brukade skogslandskap (röd 
linje). Åldersfördelningen i de naturliga skogslandskapen beskrivs som fördelningen hos den äldsta överlevande 
trädgenerationen. Den gula linjen visar ett naturligt varierande skogslandskap där samtliga bränder är beståndser-
sättande och med återkommande bränder som uppträder slumpvis under cykler på 100 år. Den gröna linjen visar 
samma landskap som den gula, men här överlever de äldre träden bränderna. Den röda linjen visar ett skogslandskap 
med återkommande kalhuggning med ett intervall på 100 år. Diagrammet är omritat från simuleringsstudien av Timo 
Kuuluvainen.67

Att en viss andel av skogarna ökat i medel-
ålder från 100 år till 120 år i södra Sverige 
och från 120 år till 140 år i norra Sverige 
betyder således inte att andelen ekologiskt 
värdefulla skogar, med de kvaliteter som 
kännetecknar naturskogarna, har ökat ef-
tersom dessa inte uppstår från tomma intet 
under en 20-årsperiod. I själva verket är det 
så att andelen gammal ekologiskt värde-
full naturskog minskar vid varje avverk-
ning av sådan, och denna minskning sker i 
långt snabbare takt än de återskapas. Detta 
avspeglas tydligt i myndigheternas mil-
jömålsuppföljning som slår fast att det 
råder brist på arealer gammal skog med 
bibehållen skogskontinuitet68. 

Naturvårdsvinsten av en liten ökning i 
medelålder i en produktionsskog, som 
innan slutavverkning skötts genom pro-
duktionshöjande åtgärder som plantering, 
röjning och gallring, är tämligen liten i 
jämförelse med förlusten av en kalavver-
kad gammal naturskog. Statistiken över 
hur mycket ”gammal skog” som finns i lan-
det kan därför inte sägas vara representativ 
för hur mycket skog med höga naturvärden 
som finns, eller hur mycket skog som kom-
mer få åldras för att långsiktigt utvecklas 
till ekologiskt rik naturskog. Ett mer rättvi-
sande mått på skogens ekologiska ålder är 
istället att räkna förekomster av olika arter 
knutna till trädens sena successionsstadier 

66. Geologisk och geografisk enhet som omfattar Norge, 
Sverige, Finland, Kolahalvön
67. Kuuluvainen. T. 2000. Natural Variability of Forests as a 
Reference for Restoring and Managing Biological Diversity 

in Boreal Fennoscandia. Silva Fennica. 36(1). 97-125
68. Naturvårdsverket 2017. Rapport 6749. Miljömålen Årlig 
uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid 199.
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– tidsperspektiven kan vara mångtusenår-
ig och innehålla flera överlappande stadier. 
Kvaliteten på skogen – vilket i sin tur är 
starkt avhängigt skogens historik - är så- 
ledes den viktigaste faktorn för att biolo-
gisk mångfald ska uppstå. Därmed inte 
sagt att betydelsen av den ökade arealen 
”gammal skog” för biologisk mångfald helt 
ska avfärdas. Vissa av dessa skogar utgörs 
redan idag av skogar med lång kontinuitet 
och hög biologisk mångfald. Andra har 
goda förutsättningar att utveckla höga 
naturvärden snabbare än de ungskogar som 
dominerar det svenska skogslandskapet.  

Skogens åldersfördelning – ett akut 
problem
Åldersfördelningen i skogen är mycket 
ojämn och domineras av låga åldersklas-
ser. Idag är mer än 60 procent av Sveriges 
produktiva skog yngre än 60 år69 (se Fig. 2).  
Den ökning av andelen unga skogar som 
har skett under 1900-talets senare hälft (se 
Fig. 2 och 3), det vill säga efter att dagens 
skogsbruksmetoder med kalhyggen, mark-
beredning, återplantering, röjning och gall-
ring infördes storskaligt, överskuggar vida 
de i sammanhanget små ökningar av till 
exempel äldre lövrik och ”gammal” skog 
som har skett sedan 1990-talet. Även om 
andelen ”gammal skog” har ökat med cirka 
4 procent sedan början av 1990-talet bör 
detta sättas i perspektivet att drygt 31 pro-

cent av skogen har kalhuggits sedan slutet 
av 1980-talet.70 

Den ojämna åldersfördelningen i sko-
gen, med dominans av skog som inte är av-
verkningsmogen, innebär att andelen 
skogsmark som idag finns tillgänglig för 
skogsbruk är kraftigt begränsad. Samtidigt 
ökar anspråken på skogen från Skogs-
industriernas håll, vilken i praktiken vill 
tiodubbla produktionen av biodrivmedel 
från skogen71. Skogsnäringens fokus ligger 
på samma gång fortsatt på produktion av 
kortlivade produkter som papper och kar-
tong, och stora satsningar görs på massafa-
briker72, vilket kommer kräva än mer råva-
ra från skogen. Enligt Skogs-styrelsens 
analyser av framtida scenarier73  riskerar 
skogslandskapet att polariseras kraftigt 
till år 2110 om skogsbruket fortsätter ”busi-
ness as usual”. Detta innebär ett tudelat 
landskap där majoriteten av skogarna har 
en låg medelålder och en långt mindre del 
utgöras av äldre, skyddade, skogar. 
Avverkningsåldrarna kommer att sjunka 
och det kommer dessutom råda stor brist 
på skogar i åldersklasserna 80-120 år. 
Sammantaget medför dessa scenarier att 
få skogar i framtiden blir äldre än 80 år, 
vilket, om scenarierna blir verklighet, 
kommer få mycket stora konsekvenser för 
såväl biologisk mångfald som för skogens 
sociala-, estetiska- och kulturella värden. 

69. Nilsson, P., Cory, N. Skogsdata 2017. Riksskogstaxe-
ringen, SLU. Sid. 79. Siffrorna gäller produktiv skogsmark 
utanför nationalparker, naturreservat och naturvårdsområ-
den skyddade från skogsbruk.
70. Nilsson, P., Cory, N. Skogsdata 2017. Riksskogstaxe-
ringen, SLU. Sid. 79. Siffrorna gäller produktiv skogsmark 
utanför nationalparker, naturreservat och naturvårdsområ-

den skyddade från skogsbruk.
71. Skogsindustrierna, Fossilfritt Sverige 2018. Färdplan 
för fossilfri konkurrenskraft – Skogsnäringen.
72. T.ex. Örstrands massafabrik i Timrå kommun vilken 
fördubblar sin produktionskapacitet. 
73. Claesson S. m.fl. Skogsstyrelsen 2015. Skogliga 
konsekvensanalyser 2015 – SKA15
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Figur. 2 – Åldersklassfördelningen i det Svenska skogslandskapet visar tydligt att den ökning av andelen unga skogar 
som skett under 1900-talets senare hälft, efter kalhyggesbrukets storskaliga införande, vida överskuggar de små 
ökningarna av gammal skog. Källa: Riksskogstaxeringen. Gäller produktiv skogsmark exklusive naturreservat, natio-
nalparker eller naturvårdsområden.

Död ved och äldre lövrik skog 
– en stor bristvara i dagens 
skogslandskap
Den döda veden i skogen spelar en avgö-
rande roll för den biologiska mångfalden 
och är en central livsmiljö för en stor 
mängd arter 74,75  . Riksskogstaxeringen 
började mäta död ved i mitten av 1990-talet 
och sedan dess har mängden död ved ökat i 
alla landsdelar förutom i norra Norrland. 
Ökningen utgörs nästan uteslutande av 
hård död ved. En studie visar dock att den 

ökning av hård död ved som har mätts upp 
främst kan kopplas till naturliga störning-
ar som till exempel den kraftiga stormen 
Gudrun 2005 och mindre till den svenska 
skogspolitiken76. Empiriska studier och 
simuleringsmodeller visar att naturskogar 
i boreala regioner i naturligt tillstånd be-
döms innehålla mellan 80-120 kubikmeter 
död ved per hektar, vilket innebär upp till 
flera hundra döda träd per hektar77, 78,79 . 
Idag uppskattas medelvolymen död ved 
utanför skyddade områden endast till i 

74. de Jong, J., Dahlberg, A., Stokland, J.N., 2004. Död ved 
i skogen: Hur mycket behövs för att bevara den biologiska 
mångfalden? Svensk botanisk tidskrift 98, 278-297
75. Esseen, P.-A., Ehnström, B., Ericson, L., Sjöberg, K., 
1997. Boreal forests. Ecological Bulletins, 16-47
76. Jonsson, B-G. m fl. 2016. Dead wood availability in 
managed Swedish forests – Policy outcomes and implica-
tions for biodiversity. Forest Ecology and Management, vol. 
376, s. 180
77. Jonsson, B-G. m fl. 2016. Dead wood availability in 

managed Swedish forests – Policy outcomes and implica-
tions for biodiversity. Forest Ecology and Management, vol. 
376, ss. 174-182
78. Siitonen, J., Martikainen, P., Punttilä, P., Rauh, j., 2000. 
Coarse woody debris and stand characteristics in mature 
managed and old-growth boreal mesic forests in southern 
Finland. Forest Ecology and Management 128, 211-225.
79. Siitonen, J., 2001. Forest management, coarse woody 
debris and saproxylic organisms: Fennoscandian boreal 
forests as an example. Ecological Bulletins 49, 11-41
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genomsnitt 8,1 kubikmeter per hektar.80 
Trots att den döda veden har ökat med om-
kring 25 procent sedan mitten av 90-talet 
innehåller dagens brukade skogar endast 
omkring en tiondel av den mängd död ved 
som kan förväntas i naturliga boreala sko-
gar. Mot denna bakgrund är en stor procen-
tuell ökning tämligen obetydlig om ut-
gångsläget är så väldigt lågt, vilket utan 
minsta tvekan är fallet med mängden död 
ved i svenska produktionsskogar. 

På liknande sätt har arealen äldre lövrik 
skog ökat med drygt 15 procent sedan slu-
tet av 1990-talet. Men lövandelen i våra 

80. Nilsson, P., Cory, N. Skogsdata 2017. Riksskogstaxe-
ringen, SLU. Sid. 110. Siffrorna gäller volymen död ved på 
produktiv skogsmark, exklusive nationalparker, naturre-
servat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk 
enligt 2016 års gränser.

skogar ligger ändå långt under det som 
finns i motsvarande opåverkade skogar i 
europeiska Ryssland. Det kan därför kon-
stateras att det fortfarande är mycket långt 
kvar till en lövinblandning som ens är i 
närheten av den naturliga mängd som kon-
staterats i europeiska Ryssland 81. Samma 
enkla matematiska sanning gäller såtill-
vida för både äldre lövrik skog och för den 
döda veden och slutsatsen är enkel; ök-
ningarna är endast marginella ur ett biolo-
giskt och ekologiskt perspektiv - det går 
allt för långsamt framåt!

Trots att den döda veden har ökat med omkring 25 procent sedan mitten av 90-talet är bristen på död ved i de bruka-
de skogarna totalt sett mycket stor. 

81. Olsson, R. Stighäll, K. Naturskyddsföreningen 2013. 
Vitryggens skogar. Sid. 8.
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5-, 11-, 25- eller 31 procent - hur 
mycket skog är egentligen skyddad, 
och vad är tillräckligt?
Områden av särskild vikt för biologisk 
mångfald eller andra allmänna intressen 
såsom kulturmiljö och sociala värden, är 
av avgörande betydelse för genomförandet 
av skogs- och miljöpolitiken. Det kan 
handla om exempelvis nyckelbiotoper, 
kontinuitetsskogar och tätortsnära skogar. 
För att Sverige ska kunna leva upp till 
såväl de nationella miljökvalitetsmålen 
som internationella politiskt bindande 
åtaganden inom ramen för CBD82 behöver 
en stor andel av de ursprungliga naturmil-
jöerna finnas kvar. Som tidigare nämnts 
ligger ett kritiskt tröskelvärde beträffande 
tillgång på livsmiljöer vid ungefär 20 pro-
cent för många arter83, för vissa ännu 
högre. För att majoriteten av våra skogsle-
vande arter ska kunna bevaras i livskrafti-
ga populationer krävs således att deras 
livsmiljöer bevaras. Att skydda de befintli-
ga miljöerna idag bedöms dessutom mer 
kostnadseffektivt än att behöva restaurera 
och återskapa dem84.

I likhet med den stora oenighet som 
råder i vad som kännetecknar ett hållbart 
skogsbruk går åsikterna kraftigt isär när 
det gäller hur mycket skog som är skyddad. 
Från skogsnäringens-, liksom en del poli-
tiska partiers håll framförs en rik flora av 
olika arealuppskattningar. En del menar 
att 31 procent av skogen skulle vara skyd-
dad och/eller avsatt för naturvård 85, 86 , och 
Skogsindustrierna samt LRF framhåller att 

25, respektive 26 procent på olika sätt är 
skyddade och undantagna skogsbruk 87,88 . 
Från de ansvariga myndigheterna, 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 
framhålls dock att 4,7 procent av den pro-
duktiva skogen är formellt skyddad mot 
skogsbruk 201789. Här avses skogsmark 
som ligger inom formellt skyddade områ-
den – nationalparker, naturreservat och 
skogliga biotopskydd. Ytterligare 5,2 pro-
cent av skogsmarken är frivilligt avsatt90. 
Att ett område avsätts frivilligt är dock inte 
samma sak som, eller någon garanti för, att 
det ges ett långsiktigt skydd. Dessa skogar 
kan på sikt avverkas, till exempel vid för-
säljning, vilket innebär att skyddsformen 
är mycket svag i förhållande till den for-
mella motsvarigheten.

Hur kommer det sig då att dessa siffror 
skiljer sig så markant åt? Svaret ligger i hur 
man räknar, och framförallt vad man räk-
nar. Det absolut viktigaste med skyddade 
områden är att dessa är relevanta och upp-
fyller syftet med de mål som ska uppnås. 
I detta fall handlar det om såväl miljökvali-
tetsmålet Levande skogar som Aichimål 11 
inom ramen för CBD vilket i korthet inne-
bär att minst 17 procent av alla landområ-
den – särskilt områden av stor betydelse 
för biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster – bevaras genom ekologiskt repre-
sentativa och väl förbundna system, väl in-
tegrerade i omgivande landskap. 
Hur olika aktörer väljer att tolka syftet med 
Aichimålet avgör hur stor areal man menar 

82. Se mål 5 och 11 i Aichi Biodiversity Targets 2010.
83. Hanski, I. 2011. Habitat Loss, the Dynamics of Biodi-
versity, and a Perspective on Conservation. Ambio, samt 
Angelstam, m.fl. 2010. Landskapsansats för bevarande av 
skoglig biologisk mångfald. Skogsstyrelsen.
84. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017. Skrivelse. 
Värdefulla skogar – redovisning av regeringsuppdrag 2017. 
Sid. 69
85. Se t.ex. Interpellation 2014/15:665 Skyddad skog
86. Regeringen 2018. Strategi för Sveriges nationella 
skogsprogram. Sid. 16

87. Skogsindustrierna 2015. Levande skogar 2015. Sid. 8.
88. LRF 2012. Familjeskogsbruket erbjuder – hållbar 
framtid på och för landet. Sid. 17.
89. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017. Skrivelse. 
Värdefulla skogar – redovisning av regeringsuppdrag 2017. 
Sid. 41. Statistiken avser nationalparker, naturreservat, 
naturvårdområde, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal 
samt Natura 2000.
90. Claesson, S. Eriksson, A. 2017. Meddelande 4. Avrap-
portering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar. 
Skogsstyrelsen. Sid. 18
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är skyddad eller undantagen från skogs-
bruk. För att komma upp i 25 procent räk-
nas de lågproduktiva skogarna, de så kall-
lade impedimenten, in eftersom dessa har 
ett visst skydd i skogsvårdslagen91. För att 
komma upp i 31 procent räknas även den 
lagstadgade generella naturhänsyn som 
tas vid avverkning, det vill säga lämnade 
enskilda hänsynsträd, trädgrupper och 
skyddszoner mot vatten. Såväl impediment 
som naturhänsyn är självfallet mycket vik-
tiga, inte minst ur ett landskapsperspektiv. 
Men de är dock helt klart mindre relevanta 
för att uppnå syftet med Aichimål 11. För 
impedimenten så gäller främst att dessa är 
naturligt artfattiga i jämförelse med pro-
duktiv skog92 och forskning pekar föga 
förvånande på att man ur ett ekologiskt 
perspektiv inte kan likställa ett presum-
tivt skydd av dessa lågproduktiva skogsim-
pediment med skyddet av produktiv skogs-
mark.93 Att räkna in den generella hänsyn 
som skogsbruket tar i samband med av-

91. Enligt skogsvårdsslagen får det endast undantagsvis 
avverkas på den lågproduktiva skogsmarken, vilket innebär 
att dessa ibland betraktas som skyddade. Avverkning får 
dock ske på områden mindre än 0,1 hektar och enstaka 
träd får även avverkas, vilket inkluderar även de biologiskt 
mest värdefulla träden.
92. Jasinski, K. & Uliczka, H. (1998) De trädbevuxna impe-
dimentens betydelse som livsmiljöer för växt och djurarter. 

verkningar i Aichimål 11 är felaktigt då 
denna faller in under Aichimål 7 som 
handlar om ett hållbart brukande av det 
omgivande landskapet. Skogsdebatten har 
under många år präglats av frågan om 
skogsskydd. Åsikterna går, som tidigare 
nämnts, isär när det gäller hur mycket som 
är skyddat, vad som ska räknas som skydd 
och vad behovet är. Samtidigt finns det en 
översikt över den naturvårdsbiologiska 
forskningen som, bland annat, slår fast att 
små och alltför isolerade bestånd innebär 
en trivialisering av mångfalden samt att 
stora reservat minskar risken för slump-
mässiga utdöenden, inavels- och andra ef-
fekter som trivialiserar växt- och djursam-
hällen94. Förslag till hur kunskapen bör 
omsättas i skogspolitiken presenterades av 
Andersson och Angelstam i 1997 års 
Miljövårdsberedning95, samt i en uppfölj-
ning som gjordes av Angelstam m.fl. 201096. 
Förslagen innebar, bland annat, att 8-16 
procent av den produktiva skogsmarken 

De strukturella skillnaderna mellan de produktiva naturskogarna och impedimenten är betydande och det går inte 
att, ur ett ekologiskt perspektiv, likställa skydd av dessa med skyddet av produktiv skogsmark. Förutom de påtagligt 
visuella, och strukturella, skillnaderna kännetecknas de produktiva skogarna av sin stora betydelse för biologisk 
mångfald då majoriteten av de skogslevande arterna är knutna till den produktiva skogen. 

16 - 1998. Skogsstyrelsen, Jönköping
93. Hämäläinen, A. Strengbom, J. Ranius, T. 2018. Conser-
vation value of low-productive forests measured as the 
amount and diversity of dead wood and saproxylic beetles. 
Ecological Society of America
94. Naturvårdsverket. 2005. Red Appelqvist, T. Natur-
vårdsbiologisk forskning. Underlag för områdesskydd i 
skogslandskapet.
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skulle skyddas i naturreservat eller andra 
skyddsformer97. För att detta skulle räcka 
förutsattes dock att en rad andra antagan-
den: som exempelvis att de avsatta områ-
dena har höga naturvärden och är långsik-
tiga, att särskilt sällsynta naturtyper 
skulle restaureras, att vissa områden skulle 
skötas med förstärkt hänsyn, att funktio-
nella nätverk av olika skogliga livsmiljöer 
skulle skapas samt att en god generell hän-
syn skulle tas på den brukade arealen. På 
samtliga av dessa punkter finns idag stora 
brister och i vissa fall försämringar. Därför 
är de 8-16 procent man nämnde i forsk-
ningsrapporten inte en tillräckligt stor 
areal för att klara den biologiska mångfal-
den. Dessutom visar forskningen att det 
måste finnas kvar minst 10-30 procent in-
takta ekosystem, samt lämpliga livsmiljöer 
i det omgivande landskapet, för att samtliga 
arter ska kunna finnas kvar98. Den svenska 
bristanalysen från 1997 beräknade därför det 
långsiktiga behovet av att skydda skog till 20 
procent av de i ett ursprungligt tillstånd före-
kommande arealerna av idag missgynnade 
skogstyper, åldersklasser och trädslags-
blandningar.99

Naturhänsyn som bärare av biologisk 
mångfald i det brukade landskapet
När kalhuggning, med alla de negativa ef-
fekterna som denna metod innebär, är den 
helt dominerande skogsbruksmetoden är 
en långsiktig och kvalitetssäkrad natur-
hänsyn avgörande för att bevara den biolo-
giska mångfalden i det brukade landska-
pet. När naturhänsynen infördes, bland 
annat genom skogsvårdslagens hänsyns-
paragraf, var ett av de bärande syftena att 
skapa förutsättningar för arter att överleva 
hyggesfasen.100 För att hänsynen ska 
kunna uppfylla detta syfte borde tillräcklig 
hänsyn till de arter och livsmiljöer som 
faktiskt finns i den skog som avverkas vara 
ett rimligt minimikrav, vilket inte är fallet 
idag. Men trots att naturhänsyn har fun-
nits som en komponent i lagstiftningen 
över 20 år, och att skogsbruket själv har 
åtagit sig att följa en rad målbilder för mil-
jöhänsyn101 , så är det dåligt ställt med den 
faktiska naturhänsynen i skogsbruket. 
Trots att miljöhänsynen har ökat sedan 
1990-talet så går viktiga livsmiljöer, och 
därmed arter knutna till dessa, systema-
tiskt förlorade i samband med kalavverk-
ningar av arternas habitat. Skogsstyrel-
sens senaste uppföljning102 visar att 39 
procent av de uppföljda hänsynskrävande 
biotoperna påverkas negativt vid avverk-
ning. I totalt 20 procent av fallen handlar 
det om stor negativ påverkan, vilket inte 

95. Andersson & Angelstam 1997. Skydd av skogsmark. 
Behov och kostnader.
96. Angelstam m.fl. 2010. Landskapsansats för bevarande 
av skoglig biologisk mångfald
97. Andersson & Angelstam 1997. Skydd av skogsmark. 
Behov och kostnader. Samt Angelstam m.fl. 2010. Land-
skapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald
98. Andren, H 1994. Effects of Habitat Fragmentation on 
Birds and mammals in Landscapes with Different Propor-
tions for Suitable Habitat.
99. SOU 1997:98. Skydd av skogsmark, behov och kostna-
der. Bilaga 4, sid. 2.
100. Gustafsson, L. Fedrowitz, K. 2015. Naturhänsyn i 
skogsbruket kan ha god effekt enligt global analys. SLU. 
Fakta Skog

101. Skogsstyrelsen. Rapport 12 – 2016. Nya och 
reviderade målbilder för god miljöhänsyn – skogssektorns 
gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogs-
bruksåtgärder.
102. Gäller avverkningssäsong 2014/2015-2016/2017. 
Skogsstyrelsens statistikdatabas http://pxweb.skogssty-
relsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/
Skogsstyrelsens%20statistikdatabas__Miljohansyn/
JO1403_6d.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5c994332-6
fd5-4be3-9fc8-4f3695f3f605. Besökt 2018-08-17
103. Med enskilda ägare avses i statistiken fysisk person, 
dödsbon och bolag som inte är aktiebolag. Med övriga 
ägare avses staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna 
ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.
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sällan innebär att hela biotopen har avver-
kats. En jämförelse mellan enskilda och 
övriga ägare103 visar att de enskilda ägarna 
utmärker sig med 48 procents negativ på-
verkan vid avverkning, varav 27 procent 
med stor negativ påverkan. Denna under-
måliga hänsyn till skyddsvärda skogsom-
råden har, enligt statistiken, i princip varit 
oförändrad det senaste decenniet. 
Tillförlitlig uppföljning av naturhänsynens 
beständighet saknas idag.   

Ett grundläggande problem med skogs-
brukets bristande naturhänsyn är att 
skogsvårdslagens hänsynsparagraf, 30 §, 
är mycket otydlig om vilken hänsyn som 
krävs. Vidare saknar lagstiftningen abso-
luta hänsynskrav, och det är dessutom i 
princip omöjligt att lagföra brott mot 30 § 
såvida inte Skogsstyrelsen först skriver ett 
förbud eller föreläggande. I praktiken inne-
bär detta att en skogsägare som i samband 
med skogsbruksåtgärder till exempel kör 
sönder ett vattendrag och orsakar skadlig 
slamutförsel inte anses ha brutit mot lag-
stiftningen såvida inte Skogsstyrelsen på 
förhand skrivit ett förbud om att inte skada 
vattendraget. Skogsbrukets målbilder för 
miljöhänsyn är tydligare i sina beskriv-
ningar av vilken hänsyn som bör tas i sam-
band med avverkningar, men dessa bygger 
å andra sidan helt och hållet på att mar-
kägare frivilligt väljer att ta den hänsyn 
som beskrivs i målbilden. I skenet av den 
undermåliga miljöhänsynen är det föga 
förvånande att Skogsstyrelsens uppfölj-
ning av målbilderna visar att det saknas en 
samlad uppslutning bland skogsägare 
bakom dessa.104  

Kunskap är helt avgörande
Om Sverige ska kunna nå såväl nationella 
mål som internationella åtaganden krävs 
kunskap om landskapets värden. 

Kunskapen om hur skogen ska skötas för 
att arter ska kunna fortleva måste baseras 
på kunskap om arter och livsmiljöer. Idag 
är kunskap om skogslandskapets innehåll 
i form av biologiska, sociala och kulturella 
värden dock bristfällig. För att uppnå en 
hållbar markanvändning krävs, förutom 
kunskap om landskapets värden, ett tyd-
ligt landskapsperspektiv. Detta gäller i 
allra högsta grad det intensiva skogsbruk 

Avverkad skog som angränsar ett Natura 2000-vatten-
drag i Västerbotten. Tillsynes har ingen hänsyn lämnats 
till vattendraget trots att det i älven finns ett dokumente-
rat bestånd av den starkt hotade arten flodpärlmussla. 
Arten är speciellt känslig för slamning av de grusbottnar 
som den lever på.  

104. Skogsstyrelsen. Rapport 2017/9. Implementering av 
målbilder för god miljöhänsyn. Regeringsuppdrag.
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som idag berör mer än hälften av Sveriges 
yta. Detta formuleras tydligt i miljökvali-
tetsmålet Ett rikt växt- och djurliv där det 
bland annat står skrivet att ”samhällets in-
satser för att bevara den biologiska mång-
falden bedrivs med ett landskapsperspek-
tiv på förvaltningen av ekosystem”105. 
Vidare pekar regeringens uppmärksamhet 
och uppdrag kring grön infrastruktur i 
samma riktning106. Mot bakgrund av detta 
är en ökad kunskap om landskapets natur-
värden helt avgörande för ett hållbart nytt-
jande av skogen. 

Under senare år har en hätsk debatt 
blossat upp om Skogsstyrelsens nyckel-
biotopsbegrepp. Nyckelbiotoper spelar en 
central roll för bevarandet av skogens ho-
tade växt-, svamp- och djurarter varför 
kunskapen om nyckelbiotoper är ett 
omistligt underlag inom svenskt miljö- och 
naturvårdsarbete. Genom att kartlägga  
nyckelbiotoperna ges en bild av var i 
skogslandskapet de biologiskt viktiga om-
rådena finns, vilket är helt nödvändigt i 
arbetet med att uppnå riksdagens miljö- 
kvalitetsmål, framförallt Levande skogar 
och Ett rikt växt- och djurliv. 1993-1998 ut-
förde Skogsstyrelsen en nyckelbiotopsin-
ventering (NBI) i hela landet på pri-
vatskogsbrukets marker107. De större 
markägarna skulle då utföra motsvarande 
inventering på sina marker. 
Kontrollinventeringar i början på 2000-
talet visade att cirka 80 procent av nyckel-
biotoperna hade missats i samband med 
NBI. För närvarande utgörs cirka 2 procent 
av den produktiva skogen av registrerade 
nyckelbiotoper108. I genomsnitt avverkas 
ungefär 200 hektar registrerade nyckelbio-
toper årligen, men givet att en stor del av 

nyckelbiotoperna inte är kända är mörker-
talet av avverkade nyckelbiotoper stort. 
Enligt Skogsstyrelsens bedömning är den 
skattade årligt avverkade arealen okända 
nyckelbiotoper runt 1800 hektar109. 

Nyckelbiotoper har inget lagstadgat 
skydd mot skogsbruk, vilket i sig är en stor 
brist. Dock har de en stark status inom de 
marknadsbaserade skogscertifieringar 
som skogsbruket åtagit sig att följa. 
Skogsbruket har själv varit delaktig i att ta 
fram de regler som certifieringarna sätter, 
och det är frivilligt för markägare att an- 
sluta sig till dessa. Enligt certifieringen 
Forest Stewardship Council (FSC), där såväl 
ekonomiska som ekologiska och sociala 
intressenter ingår, får inga nyckelbiotoper 
avverkas. Certifieringen Programme for 
the Endorsement of Forest Certification 
(PEFC), vilket är skogsbrukets egen certi-
fiering, förbjuder endast avverkning av 
nyckelbiotoper upp till 5 procent av certi-
fierad markägares skogsinnehav. Här har 
skogsbruket åtagit sig ett stort ansvar att 
själv kunna identifiera nyckelbiotoper. 
Naturskyddsföreningen har dock under 
många år kunnat kartlägga mycket stora 
brister i skogsbrukets förmåga att upp-
täcka nyckelbiotoper i samband med av-
verkningsplaneringar. Hade inte den ideel-
la naturvården larmat om dessa områden 
så hade en stor mängd oregistrerade nyck-
elbiotoper sannolikt kalavverkats utan nå-
gons vetskap men i direkt strid mot certi-
fieringen. Givet de stora bristerna i 
skogsbrukets hantering av nyckelbiotoper 
är det därför av mycket stor vikt att de 
oupptäckta nyckelbiotoperna identifieras 
och registreras. 

105. Se prop. 2009/10:155 Svenska miljömål, s. 230. Se 
även prop. 2004/05:150 Svenska miljömål, s. 203
106. Samtliga länsstyrelser har i uppdrag att redovisa 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur senast 
oktober 2018.
107. Skogsstyrelsen 1999. Meddelande 1999/1. Nyckelbio-

topsinventeringen 1993–1998. Slutrapport. 
108. Skogsstyrelsen 2016. Rapport 7/2016. Nulägesbe-
skrivning om nyckelbiotoper.
109. Skogsstyrelsen 2016. Rapport 7/2016. Nulägesbe-
skrivning om nyckelbiotoper. Sid. 45.
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Regeringen har beslutat om en ny landsom-
fattande nyckelbiotopsinventering som ska 
pågå under tio år110. Ur trovärdighetssyn-
punkt gentemot en marknad som förväntar 
sig att råvara från den svenska skogen inte 
kommer från nyckelbiotoper ligger det i 
skogsbrukets eget intresse att ha kunskap 
om nyckelbiotoperna. Trots detta så motsät-
ter sig en rad företrädare för skogsägarkol-
lektivet starkt regeringens beslut och 
menar att den nya nyckelbiotopsinvente-
ringen är ”en krigsförklaring mot skogs-
ägarna”111. Om de starka reaktioner som ut-

110. Se prop. 2017/18:1. Utgiftsområde 20. Sid. 116
111. Se debattartikel DI, 8 april 2018. https://www.di.se/
debatt/debatt-rattsosakerhet-i-skogen/?loggedin=true 

tryckts om nyckelbiotopsinventeringen 
innebär att skogsbruket nu håller på att 
backa från de politiska förväntningarna 
inom ramen för skogspolitikens frihet 
under ansvar medför detta ett stort behov av 
en skärpt lagstiftning. Även vissa politiska 
partier motsätter sig starkt en ny NBI112. 
Denna tydliga ovilja till ökad kunskap om 
skogens naturvärden är djupt olycklig och 
riskerar att kraftigt motverka möjligheterna 
att utveckla såväl ett hållbart skogsbruk 
som att nå skogens miljömål.   

En nyckelbiotop som planerades avverkas av ett FSC-certifierat skogsbolag. Nyckelbiotopen var vid tillfället för 
avverkningsplaneringen inte registrerad av Skogsstyrelsen. Dock framgår det tydligt av FSC-reglerna att certifierade 
markägare ska ha den kunskap som krävs för att identifiera dessa. Hade Naturskyddsföreningen inte uppmärksam-
mat området hade bolaget kalhuggit skogen.

112. Se t.ex. ATL. 9 mars 2018. http://www.atl.nu/skog/
inventeringsstopp-vid-borgerlig-valseger/ 
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2
Hur har skogsbruket 
omformat landskapet? 

Så länge det har funnits människor i Sverige har den 
svenska skogen använts. Under lång tid var dock männi-
skans påverkan på skogen tämligen liten. Med början i 
bergsbruksepoken har sedan stora delar av 
skogslandskapet genomgått kalhuggning. Efter en lång 
tid av överutnyttjande och avsaknad av insatser för åter-
beskogning under 1800-talet och i början av 1900-talet 
har virkesförrådet nu ökat kraftigt. Mekaniseringen på 
1950-talet innebar att kalavverkningarna accelererade. 
Med drastiska metoder som kalavverkning, markbered-
ning, dikning och i princip ensartade planteringar har 
med tiden rik, varierad skog omvandlats till monotona 
trädodlingar. Skogen har blivit tätare och drygt 900 skogs-
levande arter är idag klassade som hotade. Andelen skogs-
mark som aldrig tidigare kalhuggits minskar i rask takt, 
samtidigt som anspråken på skogen från industrins håll 
ökar kraftigt. Vad har detta inneburit för de svenska 
skogsekosystemen?
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Unga produktionsskogar dominerar 
skogslandskapet
Som tidigare nämnts har den förödande 
omvandlingen av skogslandskapet lett till 
stora negativa effekter för skogens biolo-
giska mångfald och ekosystemtjänster. 
Trots att det har skett en viss positiv ut-
veckling inom skogsbruket de senaste de-

cennierna ökar ändå svårigheterna att be-
vara biologisk mångfald. Det står helt klart 
att skogsbruket behöver bli hållbart samti-
digt som fler ekologiskt värdefulla skogar 
behöver långsiktigt skydd för att motverka 
ytterligare förlust av livsmiljöer för många 
hotade arter.113  

Figur 3. Vår analys visar att förändringen i skogsålder mellan 1920-talet fram till 2014 av arealen skog i Sverige med 
en ålder under 40 år ökade med 26,5 % från 1920-talet fram till 1970-talet, för att sedan öka med ytterligare 32,7 % 
fram till 2014. Under perioden mellan 1920-talet fram till 2014 minskade samtidigt arealen skog med en ålder över 
120 år med 21,1 %. Kartan till vänster visar de åtta naturgeografiskazonerna upprättade av Nordiska Ministerrådet 
1984. Den streckade linjen i linjediagramen representerar andelen skog under 40 år och den fyllda linjen visar ande-
len skog över 120 år. Den Arktiskt alpina zonen saknarproduktiv skogsmark och därför är denna inte representerad i 
linjediagrammen. Färgerna på linjerna i linjediagrammen följer samma färgschema som de naturgeografiska zonerna 
i kartan till vänster. Figuren är baserad på data frånRiksskogstaxeringen.

113. Naturvårdsverket 2017. Rapport 6749. Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017. Sid 211.
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Figur 4. Kalavverkning från mitten av 
1900-talet fram till 2017. Delar av landet 
som inte täcktes av Metrias data (se 
metodbeskrivning i bilaga 1) syns i 
gråskala (söder om den röda linjen). Till 
höger syns ett stapeldiagram som visar 
proportionen av skogsmarken som 
blivit kalavverkad sedan 1950-talet. Fär-
gerna på staplarna i diagrammen följer 
samma färgschema som de naturgeo-
grafiska zonerna i kartan till vänster. 
Den Arktiskt alpina zonen saknar pro-
duktiv skogsmark och därför är denna 
zon inte representerad i diagrammet.

Ett kraftigt fragmenterat landskap 
Om en arts livsmiljöer fragmenteras skapas 
metapopulationer med begränsat genetiskt 
utbyte, och då avstånden mellan dem över-
stiger dess spridningsförmåga leder denna 
isolering till en förhöjd lokal utdöenderisk. 
Den totala effekten av en accelererande 
fragmentering beror på både avståndet 
mellan närmaste population och på kvalitén 
på de miljöer som omsluter de kvarvarande 
fragmenten samt artens spridningsförmå-
ga.114  Då all avverkning av kontinuitetssko-
gar med naturliga strukturer, exempelvis 
död ved i olika nedbrytningsstadier, och 

naturlig dynamik som till exempel brand 
och översvämningar, bevisligen orsakar en 
radikal försämring av förutsättningarna 
för många arters överlevnad är den tid som 
förflutit sedan fragmenteringens start en 
kritisk faktor. I norra Sverige hade skogar-
na, utanför kusten och älvdalarna, varit 
tämligen orörda fram till mitten av 1800-
talet, men de senaste 50 åren har det skett 
en total omvandling även av detta skogs-
landskap. Kvar utanför skyddade områden 
finns i princip endast fragment av tidigare 
sammanhängande kontinuitetsskogar. 

114. Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlis-
tade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.
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Av Sveriges cirka 28 miljoner hektar skogs-
mark utgörs 23 miljoner av produktiv skog. 
Enligt Metrias analys av kontinuitetsskogar 
i Sverige finns det drygt 4 miljoner hektar 
av trolig kontinuitetsskog, exklusive fjäll-
björkskog. Nedanför gränsen för fjällnära 
skog, och utanför formellt skyddad skog 
utgörs uppskattningsvis 2,7 miljoner hek-
tar av den produktiva skogsmarken av kon-
tinuitetsskog. Nedan fjällnära gränsen är 
majoriteten av kontinuitetsskogsytorna 
dock starkt fragmenterade och de enskilda 
skogsfragmenten är majoriteten av konti-
nuitetskogsytorna mindre än 10 hektar i 

115. Ahlkrona, E., Giljam, C., Wennberg, S., 2017. Kartering av kontinuitetsskog i boreal
region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket.

storlek. De största områdena på mer än 5 
000 hektar återfinns ovan den fjällnära 
gränsen.115  Analysen ger en fingervisning 
om var det kan finnas ekologiskt viktiga 
skogar i landskapet, till skillnad från riks-
skogstaxeringens mätningar av äldre skog 
vilka inte mäter kontinuitetsbrott i enskil-
da skogslandskap. För att förbättra till-
ståndet för skogsekosystemen behöver till-
gången på livsmiljöer stabiliseras och även 
utökas. Det finns såtillvida ett stort behov 
av restaureringsåtgärder för att minska 
fragmenteringen mellan livsmiljöerna.

Figur 5. För att få en klarare bild av den storskaliga 
fördelningen och intensiteten av kalavverkning lades 
16 exempelrutor ut med en yta av vardera 300 kva-
dratkilometer (20 km x 15 km). Rutorna lades ut inom 
det område som omfattas av de data som beskriver 
kontinuitetsskogar. Exempelrutorna valdes för att: i) 
täcka ett område som står i proportion till storleken 
på de naturgeografiska regionerna, och ii) återspegla 
situationen utanför större formellt skyddade områden 
(naturreservat och nationalparker). 
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Figur 6. Det absolut största hotet mot biologisk mångfald är förlust av arters livsmiljöer. Kalavverkning av gamla orörda skogsmiljöer 
innebär en omedelbar förlust av livsmiljöer för de arter som är beroende av dessa miljöer. Effekterna av denna förlust förstärks när de sker 
i kombination med fragmentering av lämpliga livsmiljöer, vilket ofta är fallet i skogen. Kartbilderna utgår från exempelrutorna 1-16 (se fig.5) 
och visar kalavverkningar sedan mitten av 1900-talet (brunt), skog som inte kalavverkats (grönt), myrar och andra våtmarker (beige), vatten 
(blått) och öppna markytor – åkrar, fält etc. (gult). I rutorna 1, 5, och 10 fanns fjällbjörk som här visas i ljusgrönt.  
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Figur 7. Proportionen kalavverkad skogsmark sedan mitten av 1900-talet inom exempelrutorna 1–16 (se fig. 5).
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Omvandlingen av fjällnära skog runt Sånfjället, Klövsjöfjällen och Särvfjället. Kartan till vänster visar situationen i området 
1986. De hyggen som tagits upp mellan 1980-1986 visas som rött på kartan. Studien är baserad på en tolkning av flyg, och 
satellitbilder mellan åren 1978-1986 utförd av T. Rafstedt och publicerades i Naturskyddsföreningens årsbok Fjällskog 
1987. Kartan till höger visar situationen i samma område 2015, där de hyggen som tagits upp efter 1986 har lagts till bilden. 

Än faller fjällskogarna
Den svenska fjällkedjan sträcker sig från 
norra Norrbottens län till södra Dalarna. I 
detta område finns det största sammhäng-
ande naturskogsbältet i västra Europa116. De 
fjällnära skogarna har historiskt sett varit 
befriade från kommersiellt skogsbruk och 
deras natur- och kulturvärden kan till följd 
av detta faktum inte underskattas. 
Skogarna utgör även mycket viktiga renbe-
tesområden i ett annars så hårt fragmente-
rat skogslandskap. Dessa skogars relativa 
orördhet och sammanhängande storlek 
gör dem tveklöst även unika ur ett europe-
iskt perspektiv.   

Längs fjällkedjan undveks länge allt 
storskaligt skogsbruk, främst då lokalkli-
matet ansågs vara för kärvt för att få upp ny 
skog efter kalavverkningar, och på grund 
av att avstånden till den kustnära indu-

strin var långa. På 1970-talet gjordes dock 
mer optimistiska bedömningar, och en del 
privata skogsägare började då ta upp hyg-
gen i den fjällnära skogen, och i början av 
1980-talet började dåvarande Domänverket 
att avverka i dessa skogar.117 Sedan dess 
har skogsbruket fortsatt kalavverka de 
fjällnära skogarna, om än i lägre takt än i 
övriga delar av landet.  

Men det ökande anspråket på skogsrå-
vara och den krympande andelen tillgäng-
lig skog i kust och inland följer ett ökat in-
tresse för avverkning av de fjällnära 
skogarna.  För de nordliga arter som är helt 
beroende av obruten skogskontinuitet är 
dessa skogar omistliga, och varje avverk-
ning, markberedning och återplantering av 
dem är en absolut förlust av naturskog som 
inte kan återskapas på många hundra år – 
om ens någonsin? 

116. Midteng, R.2013. The Horseshoe of Fennoscandia – a 
corridor for the long-term survival of oldgrowth forest de-
pendent species in Norway, Sweden and Finland. Rapport

117. Bernes, C. Lundgren, L. Naturvårdsverket. Monitor 
21. Bruk och missburk av naturens resurser. En svensk 
miljöhistoria. 2009. Sid. 252.

1986 2015
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Nybruten skogsbilväg i tidigare obruten fjällnära skog

Skogsbilvägarna bidrar till 
ytterligare fragmentering
Det finns idag ungefär 210 000 kilometer 
skogsbilvägar i skogslandskapet, och årli-
gen byggs det 1 700 kilometer nya skogsbil-
vägar. Byggandet av skogsbilvägar påverkar 
miljön på olika sätt, såväl ur ett landskaps- 
perspektiv som i varje enskilt bestånd. 
Förutom att vägarna bidrar till ytterligare 
fragmentering av livsmiljöer i skogsland-
skapet så visar studier att vägtrummor på 
skogsbilvägnätet direkt, eller med tiden, 
riskerar att bli vandringshinder på grund 
av brister i planering och utförande vid an-
läggning.118 Till följd av att man i samband 
med vägbyggena även anlägger diken 

längs vägarna bidrar varje ny skogsbilväg 
dessutom till en förändrad hydrologi, av-
vattning och så vidare. Genom den höga 
markdensiteten ökar även erosionsrisker-
na, vilket påverkar såväl vattnets rörelse 
som naturliga vattendrag. Skogsbil-
vägarnas faktiska och totala påverkan på 
naturmiljön är dåligt kartlagd. Natur-
skyddsföreningen har dock under många 
år dokumenterat att nya skogsbilvägar 
bryts in i sammanhängande värdefulla 
skogsområden där kalavverkning innebär 
en direkt negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden genom fragmentering av livs-
miljöer. 

118. Skogsstyrelsen. Rapport 81/2001. Skogsbilvägar.
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Figur 8. Anläggandet av skogsbilvägar påverkar naturmiljön på flera olika sätt såväl direkt som indirekt samt i ett landskapsperspektiv och i 
den mindre skalan. Trots kunskap om vilka risker skogsbilvägarna medför är den totala påverkan dåligt kartlagd. Ändå fortsätter nya skogs-
bilvägar att brytas in i naturvårdsvärdefulla skogar. Bilderna visar den rumsliga och tidsmässiga förändringen av vägnätverket (röda linjer) 
sedan mitten av 1900-talet (vänster bild) fram till 2018 (höger bild) i exempelrutorna 1, 7, 13, 4, 9, 14, 18 och 20  (se fig. 5). Bilderna är ett urval 
av exempelrutorna baserat på representativitet och geografisk spridning.
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Figur 9. Förändring i medelavstånd från närmaste väg från mitten av 1900-talet fram till 2018 i exempelrutorna 1–20 
(se fig. 5 samt metodbeskrivningen). Bilden visar tydligt att medelavståndet från närmaste väg har mer än halverats i 
de flesta exempel sedan 1950-talet.   
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Det statliga skogsinnehavet skulle 
kunna spela en nyckelroll 

Staten äger 17 procent av den svenska skogen, det vill säga 
det är skog som ytterst ägs av alla svenska medborgare. De 
bolag och myndigheter som svenska folket gemensamt 
äger och styr skulle kunna spela en mycket stor roll för att 
nå många av miljökvalitetsmålen. Det statliga skogs-
bolaget Sveaskog förvaltar majoriteten av våra skogar, 
och med detta förvaltarskap följer givetvis ett stort ansvar 
för bolaget att agera ansvarsfullt, ärligt och transparent 
gentemot allmänheten. Sveaskog har höga naturvårds- 
ambitioner, åtminstone på pappret. Under många år har 
den ideella naturvården haft luppen riktad mot Sveaskog 
och dokumenterat bolagets hantering av de skogar vi 
gemensamt äger. Dessvärre kan konstateras att Sveaskog 
inte nämnvärt skiljer sig från det övriga skogsbruket. 
Bristande transparens och avverkningar av dokumenterat 
skyddsvärda skogar är exempel där bolaget har fått utstå 
mycket kritik från allmänheten.     



Trovärdighet på spel
Sveaskog har höga ambitioner när det gäl-
ler naturvård, vilket formuleras i termer av 
att bolaget avsätter 20 procent till natur-
vård. Detta är en hög målsättning som in-
vaggar ägaren, staten, i trygghet om att 
Sveaskog uppfyller sina naturvårdsbeting.119 
En granskning av Sveaskogs avsatta områ-
den visar dock att endast cirka 9 av dessa 
20 procent utgörs av frivilligt avsatta sko-
gar. 2 procent utgörs av områden som 
redan är formellt skyddade som naturre-
servat av staten där Sveaskog fortfarande 
äger marken. Resten av avsättningarna, 9 
procent, utgörs av enskilda träd och hän-
synsytor på hyggen, det vill säga den ge-
nerella miljöhänsyn som tas vid avverk-
ningar.120 Den generella miljöhänsynen är, 
som tidigare nämnts, avgörande för den 
biologiska mångfalden i det brukade 
skogslandskapet. Problemet ligger dock i 
att den hänsyn Sveaskog tar i dag inte säl-
lan är resultatet av avverkningar av vikti-
ga kontinuitetsskogar, med livsmiljöer för 
en lång rad känsliga arter. Att lämna cirka 
9 procent vid avverkning av en natur-
vårdsvärdefull skog innebär per definition 
att 91 procent av skogen oåterkalleligt har 
omvandlats till något annat och i värsta 
fall att de 9 procent som lämnas kvar 
drabbas av uttorkning och andra effekter 
som kommer till följd av den radikalt 
ökade exponeringen. 

Sveaskog har under många år fått skarp 
kritik för att avverka skyddsvärda skogar 
på statens mark121. En grundläggande orsak 
torde vara att det utrymme som staten har 

gett Sveaskog för naturvårdsarbetet är all-
deles för litet. Statens ägardirektiv anger 
nämligen tydligt att Sveaskogs verksam-
het ska baseras på affärsmässig grund och 
generera marknadsmässig avkastning. 
Samtidigt ska bolaget vara ett föredöme 
inom miljöområdet.122  Den areal skydds-
värda skogar som finns kvar på Sveaskogs 
innehav är helt enkelt för stor för att rym-
mas inom bolagets naturvårdsbeting, vil-
ket tydligt manifesteras i att Sveaskog 
nedklassat frivilliga avsättningar med 
höga naturvärden till produktionsskogar 
med syfte att avverka dessa123.

Stora brister i naturvärdes-
bedömningar
Ideell naturvård har under många år doku-
menterat och granskat Sveaskogs skogs-
bruk. Det har konstaterats att Sveaskog 
systematiskt avverkningsanmäler och 
avverkar skogar med höga naturvärden. 
Vidare står det klart att bolaget har pro-
blem att identifiera skogar med höga na-
turvärden, något som 2016 ledde till att 
bolaget fick en allvarlig avvikelse inom 
ramen för sin FSC-certifiering124  eftersom 
bolaget, som det uttrycktes ”vid upprepade 
tillfällen missat höga naturvärden”, samt 
att bolaget ”avverkningsplanerat tidigare 
oidentifierade nyckelbiotoper, underskattat 
naturvärdesbedömningen samt brister i 
detaljplanering”. Sveaskog upprättade ett 
åtgärdsprogram för att komma tillrätta 
med avvikelsen. Åtgärdsprogrammet god-
kändes, och avvikelsen ströks, av certifie-
raren i början av 2017. Dock fick bolaget 

119. Se Interpellation 2017/18:363. Avverkningshot i skogar 
med höga naturvärden. https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/interpellation/avverknings-
hot-i-skogar-med-hoga-naturvarden_H510363 
120. Nilsson, M. 2015. Skyddet av arter i Sveriges skogar 
– Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för 
biologisk mångfald. Skydda skogen. Sid. 94
121. Se t.ex. Naturskyddsföreningen 2010 Rapport. 
Cutting the Edge – the Loss of Natural Forests in Sweden. 
Naturskyddsföreningen 2011 Rapport. Under the Cover 
of the Swedish Forestry Model. Skydda skogen 2017. 

Pressmeddelande. Skogsbruk anmäls för vilseledande 
marknadsföring. http://skyddaskogen.se/sv/component/
content/article?id=1879:skogsbruk-anmals-for-vilseledan-
de-marknadsforing 
122. Se prop. 2009/10:169
123. Sveriges Natur 2015. https://www.naturskyddsfo-
reningen.se/sveriges-natur/2015-5/skyddsvard-skog-av-
verkas-av-sveaskog  
124. Sveaskog Förvaltnings AB LOF Own Forest 2016 
PUBLIC (closed findings). https://info.fsc.org/details.
php?id=a0240000005sSRBAA2&type=certificate 
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återigen en ny avvikelse under 2017 års 
revision för otillräcklig naturvärdesbe-
dömning.125  

Kritiken från ideell naturvård baseras 
på inventeringar av avverkningsplanerade 
skogar med mycket höga naturvärden. Det 
är tydligt att den ideella naturvårdens 
naturvärdesbedömningar väsentligt skiljer 
sig från Sveaskogs. Ideell naturvård har 
kunnat visa på en lång rad avverknings-
planerade samt avverkade skogar med 
mycket höga naturvärden. Sveaskog har, 
trots detta, konsekvent vägrat att redovisa 
sina naturvärdesinventeringar men anger 
ändå att bolaget inte avverkar skyddsvärda 
skogar126.  

Ore skogsrike – ett exempel på 
landskapsnivå
Ore skogsrike är ett stort skogslandskap i 
Rättviks kommun i Dalarna där man fun-
nit en relativt stor andel skyddsvärda sko-
gar. Områdets naturvärden inventerades 
och kartlades av Naturskyddsföreningen 
under 2011-2012. Detta landskap har visat 
sig vara ett av de sista och största land-
skapsområdena inom den svenska mellan-
boreala zonen där det fortfarande finns 
stora arealer gammal naturskog kvar.127  
Den totala arealen skog med höga natur-
värden uppgår till drygt 10 000 hektar, det 
vill säga ca 20 procent av skogslandskapet 
i Ore skogsrike. Majoriteten av dessa sko-
gar ägs av staten, och förvaltas av 
Sveaskog.

Naturskyddsföreningens inventeringar 
och kartläggning av Ore skogsrike pekade 

125. Sveaskog Förvaltnings AB LOF Own Forest 2016 
PUBLIC (open findings). https://info.fsc.org/details.
php?id=a0240000005sSRBAA2&type=certificate
126. Se t.ex. Land Skogsbruk. Debatt 12 maj 2018. 
Sveaskog avverkar inte skyddsvärd skog. http://www.
landskogsbruk.se/debatt/sveaskog-avverkar-inte-skydds-
vard-skog/ 

127. Kirppu, S. Oldhammer, B. Naturskyddsföreningen i 
Rättvik 2013. Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i 
Rättviks kommun.
128. Sveaskog har inte identifierat Naturskyddsföreningen 
som en intressent och inte heller genomfört samråd enligt 
FSC-standardens krav. - Svar till Naturskyddsföreningen 
från Sveaskogs certifierare, DNVGL, på FSC-klagomål. 
Daterat 180320.

ut de skogar med de högsta naturvärdena. 
Resultatet syftade till att utgöra en skogs-
biologisk grund för ett ekologiskt funktio-
nellt skogslandskap. De utpekade område-
na i Ore skogsrike utgörs av en stor mängd 
dokumenterade livsmiljöer för hotade och 
rödlistade arter och i många fall håller om-
rådena tydliga nyckelbiotopskvaliteter, vil-
ket Sveaskog har blivit informerade om. 
2013 hölls ett samrådsmöte med represen-
tanter från Naturskyddsföreningen och 
Sveaskog i en av de utpekade skogarna, 
Brännvinsberget, som Sveaskog hade pla-
nerat att avverka. På Brännvinsberget hade 
mer än 160 fynd av 26 olika rödlistade arter 
dokumenterats vid Naturskydds-
föreningens inventeringar. Under samrå-
det stod det dock klart att Sveaskog, trots 
områdets höga förekomst av livsmiljöer för 
rödlistade arter, inte ansåg att det är 
skyddsvärt, varför Naturskyddsföreningen 
2014 upprättade ett klagomål enligt FSC. 
Sveaskog återkopplade inte till Naturskydds-
föreningen utan valde att istället hugga 
skogen. Bristen på återkoppling har lett till 
att Sveaskog 2018 fick ytterligare en avvi-
kelse av sin FSC-revisor.128  Däremot ansåg 
certifieraren att själva avverkningen av 
Brännvinsberget var i linje med certifie-
ringens krav. Detta trots att ingen nyckel-
biotopsinventering av skogen hade utförts 
innan avverkning. Naturskyddsföreningen 
menade att certifierarens bedömning av 
avverkningen var utan en tydlig grund, 
varför klagomålsprocessen fortsatte under 
2019 då denna rapport publicerades.
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Istället för att välja öppenhet och dialog i fallet med Ore skogsrike har Sveaskog tydligt tagit avstånd från Naturskydds-
föreningens dokumentation av skyddsvärda skogar. Mellan åren 2014-2017 har minst 600 hektar av de utpekat skydds-
värda skogarna avverkats av bolaget med minimal hänsyn till en stor andel av de dokumenterade rödlistade och hotade 
arterna som fanns i området129 . Bilderna visar Brännvinsberget före och efter avverkning.
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129. Kirppu, S. Oldhammer, B. Björnström, H. Naturskydds-
föreningen i Rättvik 2017. Ändå hugger man… Rapport från 
Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs natur-
vårdsambitioner.

Vems är ansvaret?
Sveaskogs agerande i Ore skogsrike har 
kraftigt upprört en samlad miljörörelse, 
och en lång rad miljöorganisationer krävde 
under 2017 ett avverkningsstopp i Ore 
skogsrike till dess att områdets naturvär-
den kartlagts genom, bland annat, en nyck-
elbiotopsinventering.130 Anledningen till 
detta krav var att stora naturvärden riske-
rar avverkas då Sveaskogs egna naturvär-
desbedömningar uppenbarligen inte har 
uppmärksammat dessa. Resultatet är tyd-

ligt, mellan åren 2014-2017 har Sveaskog 
avverkat minst 600 hektar av dokumente-
rat skyddsvärda skogar, utan att på något 
sätt kommunicera detta med 
Naturskyddsföreningen som bistått med 
kunskapsunderlag. Förtroendet för Svea-
skogs naturvårdsarbete är därmed, hos en 
lång rad miljöorganisationer, mycket lågt.  
Kritiken har lett till att Länsstyrelsen,  
Skogsstyrelsen och Sveaskog under 2018 ini-
tierat ett projekt om grön infrastruktur i Ore 
skogsrike. 

130. Se t.ex. SvD debatt 8 februari 2018. Stoppa avverk-
ningarna i Ore skogsrike. https://www.svd.se/stoppa-av-
verkningen-i-ore-skogsrike 

Flygbilderna visar tydligt att Sveaskog avverkar livsmiljöer för rödlistade arter. De röda prickarna illustrerar de fynd av 
rödlistade arter i den del av skogen på Brännvinsberget som Naturskyddsföreningen hade inventerat. Sveaskog hade 
kunskap om dessa livsmiljöer innan avverkningen genomfördes.
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I Ore skogsrike finns alla möjligheter att be-
vara biologisk mångfald på landskapsnivå, 
men förutsättningarna för detta krymper 
med varje skyddsvärd skog som Sveaskog 
hugger. Hade inte Naturskyddsföreningen 
påtalat områdets höga naturvärden hade 
ännu mer naturvårdsvärdefull skog med 
största sannolikhet avverkats i Ore skogs-
rike.
Flera regeringar har tydligt uttalat en am-
bition om att skyddsvärda skogar inte ska 
avverkas utan bevaras. Detta borde inte 
minst gälla det statliga skogsinnehavet. 

Använd statens skogar för att uppnå 
samhällets mål.
Som tidigare nämnts så har Sveaskog jäm-
förelsevis höga naturvårdsambitioner. Det 
är dock tydligt att dessa inte räcker för att 
säkerställa att skyddsvärda skogar inte 
avverkas, något som försvårar för uppfyl-
lelse av såväl nationella mål som interna-
tionella åtaganden. Samtidigt konstaterar 
ansvariga myndigheter att fler skogar med 
höga naturvärden behöver skyddas för att 
miljökvalitetsmålet Levande skogar ska 
kunna uppnås. Det är därför rimligt att de 

skogar som staten själv kan styra över 
används i syfte att nå målen.
Regeringen bör därför på ett helt annat sätt 
än idag använda den möjlighet som de 
statliga ägardirektiven kan ge för att styra 
mot en mer hållbar utveckling och ett håll-
bart brukande av skogen. Det handlar 
framförallt om att

• Skydda statligt ägda skogar med 
höga naturvärden, upplevelsevär-
den och av stor betydelse för ren-
skötseln.

• Använda statligt ägd skog som by-
tesmark, vilket medför att statlig 
skog med låga naturvärden används 
i stor skala för att underlätta för 
skydd av privat skog med höga na-
turvärden.

• Restaurera och bygg upp värden på 
den statligt ägda skogsmarken samt 
utforma ett hyggesfritt skogsbruk 
på de skogar som inte faller under 
ovanstående punkter.

• Via ägardirektiven måste avkast-
ningskravet på Sveaskog sänkas så 
att ovanstående punkter kan reali-
seras inom ramen för ett sådant 
sänkt avkastningskrav.
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4
Vägval i skogen 

Vid en undersökning av hur svenska folket rangordnar 
sina intressen för skog – och vad som ska styra använd-
ningen av den svenska skogen – kommer betydelsen av 
skogen för folkhälsan på första plats. Därefter följer hänsyn 
till biologisk mångfald, behov av att värna kulturmiljöer 
samt friluftslivets behov. Först därefter kommer efterfrå-
gan på skogsråvara.132  Åtta av tio tillfrågade svenskar 
anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar 
med höga naturvärden skyddas från avverkning och två 
av tre svenskar anser skogsbruk som riskerar att skada 
svensk skog och vatten borde förbjudas133. Nuvarande 
politik har kraftigt misslyckats med att säkerställa såväl 
skogens sociala värden som dess biologiska mångfald 
och kulturmiljöer. Det är nu bråttom att vända den nega-
tiva utvecklingen för skogens mångfald innan det är 
försent. Det finns helt enkelt inte utrymme för ytterligare 
20 år av dagens skogspolitik.



Markberett hygge med lämnad naturhänsyn enligt dagens skogsbruksmodell.

En hållbar skogspolitik
Den svenska skogspolitiken har sedan 
1993 haft två jämställda mål för skogsbru-
ket, produktion och miljö. Under tiden har 
politiken, istället för att försöka uppfylla de 
ovan nämnda målen, förlitat sig på devisen 
”frihet under ansvar” och sektorsansvaret, 
vilket i praktiken inneburit att produk-
tionsintresset har prioriterats, ofta på be-
kostnad av miljön. Det tar sig tydligt uttryck 
i en skogsvårdslag som inte anger några 
minimikrav som ska gälla för skogsbru-
kets miljöhänsyn vid avverkningar, samt 
att skogar med stor betydelse för naturvår-
den alltjämt fortsätter att kalavverkas. 
Resultatet av denna politik ser vi i ett hårt 
ansatt skogsekosystem. Mot det svenska 
folkets vilja134 fortsätter biologisk mångfald 
att minska samtidigt som grönområden i 

anslutning till tätorter krymper i omfatt-
ning. Stora kulturvärden går årligen för all-
tid förlorade samtidigt som skogsbruket 
kraftigt underminerar samernas rätt att 
bedriva renskötsel. Resultatet är väl känt; 
en omvandling av stora delar av skogseko-
systemen på landskapsnivå. De fulla effek-
terna av skogsbrukets påverkan på miljön 
har vi ännu inte sett.

Brukandet av skogen måste utgå från 
naturens begränsningar och förutsätt-
ningar. Skonsammare skogsbruksmetoder 
behöver införas, större miljöhänsyn behö-
ver tas och skyddsvärd skog behöver ges 
ett långsiktigt skydd135. För att långsiktigt 
kunna fortsätta att använda de olika eko-
systemtjänsterna som skogen ger krävs att 
skogen hanteras långsiktigt hållbart. 

132. Andersson, K. m fl 2005: Kund- och intressentanalys 
beställd av Skogsstyrelsen, Kairos Future AB. Se även SOU 
2002:40, bilaga 9: Skogen - åsikter om användning och 

ägande, s 321 ff. 
133. Världsnaturfonden WWF 2018. SIFO-undersökning om 
svenskars inställning till skog. http://www.wwf.se/press/
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Skogsbruket måste ändras i grunden för att 
kunna hålla sig inom de ramar som eko-
systemet sätter så att förlusten av biologisk 
mångfald upphör och skogsbrukets negativa 
påverkan på skogsekosystemen stoppas 
Förutsättningarna för ekosystemen att till-
handahålla de tjänster samhället önskar 
och behöver måste säkerställas, såväl nu 
som i framtiden. 

Samtidigt anträder Sverige vägen mot en 
biobaserad ekonomi, den så kallade bioeko-
nomin, vilken kommer att öka behovet av att 
använda skogsråvara för att ersätta material 
och/eller energi av fossilt ursprung, så kallad 
substitution. Detta ställer stora krav på såväl 
skogsbruket som politiken att åtgärda de 
miljöproblem som är kopplade till markan-
vändningen, det vill säga uttaget av skogsrå-

varan. Är inte markanvändningen hållbar 
kan inte heller bioekonomin baserad på 
denna markanvändning anses vara hållbar. 
Skogsbruket behöver erkänna dess faktiska 
miljöpåverkan som har skett och sker, och 
ställa upp på de förändringar som behövs, 
såväl politiskt som i genomförandet. 
Riksdag och regering måste leverera de poli-
tiska beslut och styrmedel som behövs. Det 
finns därmed ett uppdämt behov av att for-
mulera en ny skogspolitik och en ny lagstift-
ning som säkerställer att markanvändning-
en förändras i en hållbar riktning så att den 
inte längre motverkar att miljömålen nås. 

Skogsbruket behöver ett nytt ramverk 
inom vilket de ekologiska värdena kan få 
plats. Skogsbruket behöver bli hållbart på 
riktigt!

aktuellt/1743389-viktigt-for-atta-av-tio-svenskar-att-var-
defull-skog-skyddas-fran-att-huggas-ner
134. Världsnaturfonden WWF 2018. SIFO-undersökning om 
svenskars inställning till skog. http://www.wwf.se/press/

aktuellt/1743389-viktigt-for-atta-av-tio-svenskar-att-var-
defull-skog-skyddas-fran-att-huggas-ner
135. NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6749 Miljömålen – 
Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017
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Metodbeskrivning
Geografisk indelning
Vi undersökte förändringen i skogsålder 
över tid, och hur mycket skog som har kal-
huggits sedan mitten av 1900-talet då kal-
huggning infördes som huvudsaklig av-
verkningsmetod. Som grund användes 
data från Riksskogstaxeringen. 
Indelningen av Riksskogstaxeringens data 
avgjorde vår geografiska indelning. Dessa 
data presenteras dock i flera geografiska 
indelningar, så som storskaliga (hela lan-
det eller landytan uppdelat i två eller fyra 
sektioner), per naturgeografisk region136 
samt per län. Indelning per landsdel utgör 
givetvis en mycket grov indelning, medan 
indelning per län är en betydligt finare in-
delning, men samtidigt med mycket ojämn 
storleksfördelning. Vi ville ha en indelning 
som möjliggör jämförelser i både nord-syd-
lig och i öst-västlig riktning och med enhe-
ter av liknande storlek. Vi valde därför de 
naturgeografiska regionerna. Storleken på 
regionerna skiljer sig givetvis också mel-
lan naturgeografiska regioner, men på våra 
ovan beskrivna önskemål gjorde vi ändå 
bedömningen att en indelning per natur-
geografisk region var det bästa och det 
mest tillämpliga valet.

Skogsålder
Som en inledande jämförelse mellan dagens 
trädåldersfördelning och den åldersfördel-
ning man kan förvänta sig i naturliga sko-
gar presenterar vi också ett exempel från 
en studie137 av den finske skogsforskaren 
Timo Kuuluvainen  som i en simulerings-
modell (FIN-LANDIS) tagit fram olika sce-
narier som beskriver trädåldersfördelning 

i naturliga skogslandskap. Som jämförelse 
skapades även ett exempel där skogen kal-
huggs med 100 års intervall, liknande det 
som sker i Sverige idag. De data som visas 
beskriver ålderfördelningen hos den äldsta 
överlevande trädgenerationen (Figur 1). Vi 
visar även fördelningen av skogsåldrar 
under- och över 100 år på produktiv skogs-
mark och utanför formellt skyddade områ-
den för hela Sverige (Figur 2). Till detta an-
vändes data från Riksskogstaxeringen. 
Alla beräkningar och diagram gjordes i MS 
Office Excel.

För att undersöka förändring av 
skogsålder över tid använde vi data från 
Riksskogstaxeringen. För tidiga data an-
vändes information som samlats in mellan 
åren 1923-1929. För denna period beräknade 
vi ett enda genomsnitt (från och med nu 
”1920-talet”). För data som beskriver senare 
tiders skogsålderfördelning användes data 
för den tid som förflutit mellan åren 1953-
2016. Dessa data har samlats in i cykler om 
cirka 5 år så att provstorleken per enhet (se 
geografisk indelning) och per år kan skilja 
sig väsentligt. För att utjämna dessa skill-
nader presenteras data med fem års gli-
dande medelvärden för perioden 1955 till 
2014 (Figur 3). Datat beskriver skogsålder 
på produktiv skogsmark utanför formellt 
skyddade områden138 . 

Kalavverkning
Långtidsserier av storskaliga data som be-
skriver kalhuggning är ovanliga. Men via 
nedladdningstjänsten Miljödataportalen139   
som tillhandahålls av Naturvårdsverket 
finns data som beskriver utbredningen av 
skog som ännu inte har kalhuggits (konti-
nuitetsskogar). Dessa data beskriver situa-

136. Nordiska ministerrådet. 1984. Naturgeografisk regi-
onindelning av Norden. Pp. 289. Nordiska ministerrådet, 
Stockholm.
137. Kuuluvainen. T. 2000. Natural Variability of Forests as 
a Reference for Restoring and Managing Biological Diversi-
ty in Boreal Fennoscandia. Silva Fennica. 36(1). 97-125.

138. Fridman, J., Holm, S., Nilsson, M., Nilsson, P., Hed-
ström Ringvall, A., Ståhl, G. 2014. Adapting National Forest 
Inventories to changing requirements – the case of the 
Swedish National Forest Inventory at the turn of the 20th 
century. Silva Fennica. 48(3). doi.org/10.14214/sf.1095
139. Naturvårdsverket. 2018. Miljödataportalen. http://mdp.
vic-metria.nu/miljodataportalen/ (accessed 2018-04-01)
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tionen i mellersta och norra Sverige, men 
inte i södra Sverige (se Figur 4 för detaljer 
om den geografiska indelningen). 
Uppgifterna är baserade på fjärranalys och 
olika förändringsanalyser140.

För data som beskriver den geografiska 
fördelningen av hela Sveriges skogsmark 
och inte bara den skog som hittills inte har 
kalavverkats, användes GSD-Vägkartan 
som innehåller information om marktyper. 
Dessa data distribueras fritt av 
Lantmäteriet. Lågproduktiva skogar, 
såsom glesa skogar i myrkanter och ute på 
myrar togs bort före analysen. Genom att 
kombinera data om kontinuitetsskogarnas 
utbredning med data på skogsmarkens to-
tala utbredning kunde proportionen skogs-
mark som tidigare har kalavverkats beräk-
nas (Figur 4). Alla analyser och 
beräkningar gjordes i Q-GIS.

För att få en klarare bild av den storska-
liga fördelningen och intensiteten av 
kalavverkning lades 16 exempelrutor ut 
(Figur 5) med en yta av vardera 300 kva-
dratkilometer (20 km x 15 km). Rutorna 
lades ut inom det område som omfattas av 
de data som beskriver kontinuitetsskogar. 
Exempelrutorna valdes för att: i) täcka ett 
område som står i proportion till storleken 
på de naturgeografiska regionerna, och ii) 
återspegla situationen utanför större for-
mellt skyddade områden (naturreservat 
och nationalparker). Den procentuella an-
delen skog som har kalavverkats mellan 
1950-talet fram till 2018 beräknades i var 
och en av de 16 exempelrutorna (Figur 6). 
Inom dessa rutor beräknades även propor-
tionen av skogsmarken som avverkats 
under samma period (Figur 7)

Vägnätverk
Till de 16 exempelrutor som användes vid 
kartläggning av kalavverkning (se ovan) 
adderades ytterligare fyra rutor i södra 
delen av Sverige. Inom dessa 20 exempel-
rutor gjordes en studie av vägnätverkets 
tillväxt från mitten av 1900-talet fram till 
idag. För uppgifter om det nuvarande 
vägnätverket användes GSD-Vägkartan. 
Till detta lades vägar som tillkommit till 
efter den senaste uppdateringen av vägda-
tabasen. Då majoriteten av de nya vägar 
som byggs består av skogsbilvägar hämta-
des data om nybyggda vägar från skogsda-
taportalen (Skogsstyrelsen 2018)141 .

För att återskapa det vägnätverk som 
fanns under mitten av 1900-talet användes 
högupplösta flygbilder, så kallade ortofo-
ton, som tagits under denna tidiga period. 
Bilderna distribueras fritt och laddades ner 
via tjänsten Öppna data142 som administre-
ras av Lantmäteriet. Analysen och därmed 
återskapandet av det vägnätverk som 
fanns under mitten av 1900-talet, gjordes 
genom att lägga vägnätet från GSD-
Vägkartan ovanpå de historiska flygfotona 
och sedan manuellt radera de vägar som 
inte var byggda då de gamla flygbilderna 
togs. Under denna procedur lades även 
vägar som försvunnit eller som senare 
byggts om sedan denna tidpunkt. 
Resultatet ger en bild av hur vägnätverket 
förändrats sedan mitten av 1900-talet fram 
till 2018 inom 20 exempelrutor spridda över 
hela landet (Figur 5 och 8).

Genom att slumpmässigt sprida 5 000 
punkter inom varje exempelruta och från 
varje punkt mäta avståndet till närmaste 
väg jämfördes förändringen i medelav-
ståndet från närmaste väg (Figur 9).

140. Ahlkrona, E., Giljam, C., Wennberg, S., 2017. Kartering 
av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag 
av Naturvårdsverket.
141. Skogsstyrelsen.2018. Skogsdataportalen. http://
skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/ 

(accessed 2018-04-13)
142. Lantmäteriet. 2018. Öppna data. https://www.
lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/
Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata/ (accessed 
2018-04-01)
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Skogsbruket har under lång tid dramatiskt förändrat Sveriges skogs-
landskap som nu befinner sig i slutet av en total ekologisk landskaps-
omvandling. Idag finns endast begränsade områden kvar som har de 
grundläggande kvaliteter som hör till naturliga skogsekosystem. Trots 
detta fortsätter naturskogar att kalhuggas till förmån för odlingar av gran 
och tall på ett sätt som kan liknas vid ett åkerbruk och som skiljer sig 
kraftigt från skogens naturliga utveckling. Resultatet ser vi i skogen, där 
framtiden för mer än 1800 arter är osäker.

Debatten om skogen har under de senaste åren hårdnat, och åsikterna 
om tillståndet i skogen skiljer sig kraftigt åt mellan olika intressenter. 
Samtidigt står det klart att Sverige inte kommer kunna nå sina politiskt 
beslutade miljökvalitetsmål, eller flera internationella åtaganden, som rör 
skogen med dagens politik och lagstiftning. I klimatförändringarnas 
tidevarv ökar nu även anspråken på skogsråvara.

Dagens skogspolitik bygger sedan mer än 20 år på devisen frihet under 
ansvar. Sett i skenet av skogsbrukets historiska och samtida negativa 
påverkan på skogsekosystemen står det klart att det finns ett mycket 
stort behov av en grundläggande förändring av skogsbruket. 

I denna rapport reder vi ut åsiktsskillnaderna mellan olika intressenter. 
Med statistik, naturvårdsforskningens slutsatser, myndigheters uppfölj-
ningar och exempel från verkligheten belyser vi också behovet av en för-
ändrad skogspolitik och lagstiftning. Det finns helt enkelt inte utrymme 
för ytterligare 20 år med dagens skogspolitik. 
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