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Förslag till Gröna steg för Levande skogar 
Naturskyddsföreningens remissvar  

Sammanfattning  

Naturskyddsföreningen anser att: 
 

• Det är tveksamt om de föreslagna Gröna stegen kommer leda till några 
väsentliga förändringar för tillståndet i skogen. Däremot riskerar de öka 
otydligheten i vad Skogsstyrelsen baserar sin miljömålsuppföljning på, samt 
vad som krävs för att Levande Skogar ska nås. Vissa av de föreslagna stegen 
riskerar också att ge en missvisande bild av utvecklingen i miljön. 

• Gröna steg bör enbart tas fram för konkreta åtgärder och inte för tillståndet i 
miljön. Däremot bör åtgärder inom Gröna steg vara utformade så att de påverkar 
tillståndet i miljön positivt. Att sätta delmål för miljötillståndet och därmed 
tolka preciseringars innebörd i en process som denna, där hänsyn tas till vad 
som anses motivationsskapande för skogsbrukets aktörer, och där “synpunkter 
från de aktörer som kan påverka ett visst Grönt steg väger tungt” är direkt 
olämpligt. Det är inte heller lämpligt att välja ut nya indikatorer i en sådan 
process. 

• Gröna steg bör enbart utgå från indikatorer som det finns data för. 
Framtagandet bör bygga på en komplett nulägesanalys där både nuvarande 
utveckling och regionala variationer beaktas. Nulägesanalysen behöver följas 
av en analys av vilka de viktigaste åtgärderna är för att åstadkomma en positiv 
utveckling som kan avspegla sig i indikatorerna. Slutligen borde processen 
innefatta framtagandet av en åtgärdsplan med möjlighet för skogliga aktörer att 
göra åtaganden om åtgärder. 

• Gröna steg bör vara tydliga och ge konkreta förslag till åtgärder som den 
enskilde skogsägaren ska kunna förstå och vilja arbeta efter. De bör kunna ge 
den enskilde skogsägaren en känsla av rådighet och att också förstå hur denna 
själv kan bidra till miljömålsarbetet. Dock är de föreslagna Gröna stegen i hög 
grad otydliga och abstrakta. Inte heller inbjuder de till konkret handling i det 
praktiska skogsbruket. Detta är bekymmersamt, inte minst mot bakgrund av att 
trenden för Levande skogar är negativ med bara åtta år kvar till målåret 2030. Vi 
ser därför ett stort behov av att omarbeta de Gröna stegen så att förslagen i 
stället utgörs av konkreta åtgärder kopplat till befintliga indikatorer om vi ska 
kunna ställa oss bakom rapporten.  
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Inledning  
Levande Skogar är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Målen är beslutade av 
riksdagen och har sedan slutet av 1990-talet angett vilket tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Det övergripande syftet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.  
 
Miljömålssystemet är grunden för regeringens miljöpolitik och ska vara styrande för 
allt miljöarbete som Sverige bedriver. Regeringen beslutar vidare om preciseringar för 
respektive mål, som förtydligar deras innebörd. Innebörden av målen har delvis 
formulerats utifrån internationella åtaganden och överenskommelser. Det finns till 
exempel preciseringar av målen som harmoniserar med EU:s art- och habitatdirektiv. 
Idag utgör också miljömålssystemet det nationella genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av Agenda 2030. Att miljömålen nås är med andra ord inte bara en fråga 
om att nå nationella mål, utan också en förutsättning för att Sverige ska lyckas 
uppfylla internationella mål och åtaganden på miljöområdet.  
 
Ett antal myndigheter utför årligen och på regeringens uppdrag en uppföljning av 
miljömålen som visar hur miljötillståndet ser ut och i vilken riktning det utvecklas. 
Uppföljningen görs på både nationell och regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för 
all uppföljning av Levande Skogar medan övriga mål följs upp av länsstyrelserna på 
den regionala nivån. Länsstyrelserna har dock uppdraget att utveckla, samordna och 
genomföra länsvisa åtgärdsprogram för samtliga miljömål. Programmen ska tas fram 
med bred förankring i länen och syftar till att målen ska nås. 
 

 
 
 
 
 
 
Trots att miljömålen ursprungligen tog sikte på år 
2020, ett uppföljningsår som nu har ersatts av 
2030, är det bara ett av 16 mål som nås. Levande 
Skogar nås varken på nationell nivå eller i något 
av länen. Dessutom är inte trenden för 
utvecklingen i miljön positiv i något län. Däremot 
är den negativ i 9 län samt på nationell nivå. 
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Ett centralt underlag vid miljömålsuppföljning är indikatorerna, som speglar 
utvecklingen i miljön. Indikatorer för respektive mål väljs ut av målansvarig 
myndighet och ska användas vid uppföljning av miljömålen. Samtidigt har 
Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålssystemet och ska bland annat 
vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning.  
 
Under 2018 tog Naturvårdsverket fram anvisningar för uppdatering av de målvisa 
manualerna för uppföljning. Målmanualerna syftar till att få till stånd en konsekvent, 
transparent och robust uppföljning där det tydligt går att härleda myndigheternas 
bedömningar. Manualerna ska ange vad myndigheterna följer upp och bedömer. Enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar ska ansvariga myndigheter också tolka innebörden i 
respektive precisering och omvandla preciseringarnas målsättningar till mått och 
nivåer. Skogsstyrelsen uppger att man frångått Naturvårdsverkets anvisningar och 
valt att inte sätta några målnivåer för Levande Skogars preciseringar. Någon 
uppdaterad målmanual för Levande Skogar har överhuvudtaget inte presenterats 
sedan Skogsstyrelsen för 3 år sedan beslutade om reviderade indikatorer. Därtill har 
Skogsstyrelsen fortfarande inte tagit fram allt dataunderlag för de beslutade 
indikatorerna, vilket medför att en betydande del av indikatorerna inte används vid 
myndighetens arbete med miljömålsuppföljning. Myndigheten har inte heller 
tillgängliggjort underlaget, vilket var avsikten. 
 
Sammanfattningsvis finns ett behov av att Skogsstyrelsen förbättrar underlaget som 
används vid uppföljning och ökar transparensen kring det, samt tydliggör innebörden 
av miljömålet Levande Skogar och vad som behöver uppnås. Det finns ett tydligt och 
stort behov av förändringar i hur skogslandskapet nyttjas och förvaltas, där 
skogsbruket spelar en avgörande roll. För att kunna analysera effekterna av ett 
förbättrat nyttjande av skogen, krävs också bra underlag. 
 
Övergripande synpunkter 
Naturskyddsföreningen har medverkat i samverkansprocessen för Gröna steg. Vi 
menar att det är avgörande att skogsbrukets bristande miljöarbete förbättras avsevärt 
om miljömålet Levande skogar ska kunna nås. Ett av syftena med de Gröna stegen är 
att göra miljömålsarbetet mer konkret, vilket också är i linje med ett av de bärande 
kriterierna för Gröna steg som innebär att de Gröna stegen ”Ska vara påverkbara och 
motivationsskapande för skogsbruket. Det innebär att det är möjligt att ta fram Gröna 
steg som är begripliga, så man förstår varför man jobbar mot målet. Det ska finnas en 
rådighet och vara sannolikt att åtgärder ger önskat resultat.” Arbetet med att ta fram 
Gröna steg borde därför ha fokuserat på att ta fram konkreta åtgärder, lätta för den 
enskilde skogsägaren att förstå och agera utifrån, som är relevanta för befintliga 
indikatorer och slutligen leder till en förbättring av tillståndet i miljön.  
 
Naturskyddsföreningen delar Skogsstyrelsens bedömning av att konkreta åtgärder 
troligen är mer motivationsskapande för den enskilde skogsägaren som ska utföra de 
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Gröna stegen än mål för övergripande tillstånd. Trots detta omfattar en stor del av de 
föreslagna stegen främst tillståndet i miljön. Även när de Gröna Stegen kopplar till 
åtgärder, så saknas en tydlig förklaring av vad som ska ske och hur det ska göras. 
Gröna steg borde därför ha inriktats på konkreta åtgärder med någon form av förslag 
till åtgärdsplan och åtaganden från olika aktörer. 
 
Rapporten slår fast att de Gröna stegen ska kunna ligga till grund för delmål i linje 
med SMART. Naturskyddsföreningen anser därför att det är en stor brist att flera av 
förslagen har utformats utan, eller med inkomplett, nulägesbeskrivning, vilket 
omöjliggör jämförelser med utgångsläget. För de gröna steg som handlar om 
utveckling (ökning/minskning) behöver nuläget även beskrivas i termer av nuvarande 
utveckling. Nuläge behöver beskrivas för varje Grönt steg, så det tydligt framgår var vi 
befinner oss idag. En anledning till bristfälliga nulägesbeskrivningar är att flera av de 
Gröna stegen bygger på statistik som inte finns. Detta riskerar medföra stora 
oklarheter och bäddar inte för någon ökad motivation hos mottagaren, d.v.s. 
skogsägaren, i synnerhet inte om det innebär att de Gröna stegen kan behöva 
revideras mot bakgrund av detta. Det ligger inte heller inom ramen för flera av de 
kriterier som Skogsstyrelsen satt upp för de Gröna stegen, särskilt inte SMART.  
 
En annan brist är att vissa av de Gröna stegen är utformade på så sätt att de kan 
indikera en utvecklingsriktning trots att utvecklingen i miljön är en annan. Ett 
exempel på detta är det gröna steget för bevarandestatus för arter (se vidare nedan). 
 
Vidare är flera av de föreslagna Gröna stegen väldigt ofärdiga, och det mesta av arbetet 
för att få steget på plats kvarstår. Utöver avsaknad av nulägesbeskrivning och statistik 
att bygga det Gröna steget på saknas även transparenta uppföljningsmetoder. Att 
exempelvis basera en uppföljning som kan ha betydelse för resultatet av 
miljömålsuppföljningen för Levande skogar på enkätsvar anser 
Naturskyddsföreningen vara oacceptabelt då det kan ge en missvisande bild. Detta har 
länge varit ett tydligt ställningstagande från Naturskyddsföreningen när det gäller 
redovisningen av frivilliga avsättningar. Något som även regeringen har gett uttryck 
för i flera budgetmotioner genom att framhålla att de frivilliga avsättningarnas kvalitet 
och transparens behöver öka.  
 
Det kvarstår fortfarande utvecklingsarbete för att ett betydande antal indikatorer ska 
kunna användas i miljömålsuppföljningen. De befintliga indikatorerna beslutades av 
Skogsstyrelsen för tre år sedan. Då utvecklingsarbetet för flera av dessa indikatorer 
fortfarande behöver genomföras ifrågasätter Naturskyddsföreningen Skogsstyrelsens 
prioritering när den med denna process valt att lägga fram en rad ofärdiga förslag som 
också innebär ytterligare arbete med utvecklingsbehov. I stället behöver 
Skogsstyrelsen nu fokusera på att säkerställa ett komplett underlag av beslutade 
indikatorer för miljömålsuppföljningen, samt att tillgängliggöra underlag som används 
i uppföljningen.   Om de Gröna stegen ska kunna visa på resultat och därmed fungera 
motivationsskapande inom ramen för 2-5 år anser Naturskyddsföreningen att de 
förslag som inte kan bygga på befintlig statistik inte heller bör presenteras i nuläget.  
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Naturskyddsföreningen har under arbetets gång varit tydlig med att de Gröna stegen 
inte får innebära avsteg från dagens arbete med uppföljning och utvärdering av 
miljömålet. Naturskyddsföreningen menar att det viktigaste är reella förändringar i 
skogen och relevanta uppföljningsunderlag som visar på den verkliga utvecklingen. 
Det är för oss fortfarande otydligt hur de Gröna stegen kommer att användas i detta 
sammanhang. Skogsstyrelsen anger att de kan användas som ett underlag och att 
betydelsen beror på stegens karaktär, vilka områden de sätts för och hur de utformas. 
Trots att förslagen nu finns framtagna, saknas beskrivningar av respektive förslags 
betydelse och användning vid miljömålsuppföljningen. Undantaget är de två nya 
indikatorer som pekas ut och vars användning inte kräver någon förklaring, men 
kommer till exempel förändringar i arealen yngre lövrik skog att användas i 
uppföljningssammanhang och i så fall hur?  
 
Eftersom de Gröna stegen i huvudsak inte är formulerade som konkreta åtgärder som 
kan följas upp på länsnivå, vilket steget för yngre lövrik skog är ett exempel på, är det 
svårt att se att de kan användas i uppföljningssammanhang för att beskriva utförda 
åtgärder. Genom att de inte beskriver vad den enskilde skogsägaren konkret kan göra 
och processen inte innefattar någon form av åtgärdsplan, är det också otydligt hur de 
ska kunna leda till konkreta åtgärder och därmed bidra till ett förbättrat miljötillstånd. 
Naturskyddsföreningen ser däremot stora risker för att de Gröna stegen i praktiken 
riskerar att öka otydligheten i vad Skogsstyrelsen baserar sin miljömålsuppföljning 
på, samt innebära ett förändrat uppföljningsunderlag med oklar relevans för 
miljömålet. 
 
Av ovanstående anledning anser Naturskyddsföreningen sammantaget att de Gröna 
stegen borde ha formulerats för konkreta åtgärder kopplat till regionala åtgärdsplaner 
som löpande skulle kunna följas upp på regional nivå för att bidra med värdefullt 
underlag till miljömålsuppföljningen. Detta skulle ha större potential att göra 
miljömålsarbetet mer motiverande och konkret för skogsägaren. Givet 
länsstyrelsernas befintliga arbeten med regionala åtgärdsprogram för miljömålen och 
handlingsplaner för grön infrastruktur, finns risk för parallella verksamheter när 
Gröna steg är formulerade i en separat och nationell process, istället för genom 
samverkan inom de länsvisa arbetena. 
 
Vidare anser Naturskyddsföreningen att en revidering av indikatorer för Levande 
skogar bör hanteras i en separat process. Indikatorer ska fylla funktionen av att spegla 
utvecklingen i miljön. En process för revidering av indikatorer bör därför helt styras av 
relevansen för miljömålet, utan att väga in vad som upplevs motivationsskapande för 
skogsbruket. I denna process har ändå nya indikatorer pekats ut. Om dessa fastställs 
behöver målmanualen uppdateras, så att det åtminstone blir transparent och tydligt 
vad Skogsstyrelsen baserar sina bedömningar på. Slutligen menar 
Naturskyddsföreningen att delmål för tillståndet i miljön, vilket flera av de föreslagna 
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gröna stegen innebär, inte heller bör utformas i en process där hänsyn tas till vad som 
motiverar skogsbrukets aktörer. Uttolkning av preciseringar och fastställande av  
målnivåer för miljötillståndet, oavsett om de gäller slut- eller delmål, måste ske på mer 
objektiva och sakliga grunder. 
 
Specifika synpunkter 
Nedan följer Naturskyddsföreningens specifika synpunkter på utvalda förslag till 
Gröna steg. 
 
Överfarter över vattendrag  
Förslaget är formulerat utan att det inte finns någon statistik att utgå från. 
Naturskyddsföreningen anser även det inte är konkret och tydligt för skogsägaren vad 
denne själv kan göra för att påverka. 
  
Att det finns problem med skador på mark och vatten i samband med 
skogsbruksåtgärder konstaterar Skogsstyrelsen i den fördjupade utvärderingen av 
Levande skogar 2019. ” Det är fortsatt en utmaning att komma tillrätta med körskador, 
både vid passager över vattendrag och i andra sammanhang.”  De föreslagna Gröna 
stegen är därför snarare en naturlig slutsats om vad som behöver hända (skador på 
vattendrag behöver minska) för att komma tillrätta med skador i samband med 
överfarter över vattendrag, än en vägledning för den enskilde skogsägaren. 
Naturskyddsföreningen menar därför att förslaget inte är motivationsskapande och 
begripligt för skogsägaren, och riskerar därför att inte uppnå syftet att åstadkomma 
verklig förändring i skogen när det Gröna steget nu är formulerat som en målnivå, 
”andelen objekt som innehåller vattendrag utan skador…”, samt ”andelen överfarter 
över vattendrag utan skador vid avfart och påfart…”. 
  
För att förbättra hänsyn vid överfarter över vattendrag borde därför det Gröna steget 
formuleras i form av konkreta åtgärder där markägaren kan känna en tydligare 
rådighet. I rapporten listas ett antal exempel på åtgärder som kan som kan vidtas. 
Dessa borde istället formuleras som Gröna steg för överfarter över vattendrag. Om 
målnivåerna ska kvarstå så bör de snarare formuleras under beskrivningen av vad det 
Gröna steget innebär, givet att det finns statistik att utgå från. 
 
Kantzoner vid vattendrag 
Liksom i ovanstående förslag så bygger detta förslag på statistik som ännu inte har 
publicerats, vilket innebär att förslaget kan komma att behöva justeras i efterhand.  
  
Naturskyddsföreningen anser att även det här Gröna steget behöver utgöras av 
konkreta åtgärder, som exempelvis ett riktmärke om att lämna minst X meter kantzon 
vid vattendrag. 
 
Påverkan på kulturmiljö 
Statistik om skador på kända kulturlämningar publiceras, och kommuniceras, årligen 
och problematiken är väl känd bland hela skogsbruket. Att förbättringar behöver ske 
är även det väl känt. Att sätta målnivåer för förbättring anser Naturskyddsföreningen  
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är bra och i synnerhet då detta kan backas upp med statistik. Men att använda 
målnivåer som är satta på nationell nivå som ett Grönt steg riskerar det att göra målet 
väldigt abstrakt för den enskilde skogsägaren. Ett Grönt steg för påverkan på 
kulturmiljö bör därför snarare utgöras av vad den enskilde personen själv kan göra för 
att bidra till den satta målnivån, det vill säga, hur ska fler kulturlämningar märkas ut. 
 
Död ved 
Naturskyddsföreningen delar uppfattningen om att det finns ett stort behov av att öka 
mängden död ved i skogslandskapet. Liksom i förslaget om kulturmiljöer anser 
Naturskyddsföreningen att det är bra med målnivåer, men att de Gröna steget behöver 
utgöras av konkreta åtgärder för att nå målnivån. Givet att utgångsläget ser olika ut i 
de olika landsdelarna behöver målnivån också brytas ner per landsdel. Detta anser 
Naturskyddsföreningen vara av stor betydelse för tydligheten i såväl 
nulägesbeskrivningen som för att kunna föreslå konkreta åtgärder för de skogsägare 
som verkar i de olika landsdelarna. Det är dessutom för oss oklart hur stor relevans 
den satta nivån med en ökning av död ved till 10,8 m3/ha till 2028 har för 
måluppfyllelsen av Levande skogar såväl nationellt som på länsnivå. Detta behöver 
tydliggöras i beskrivningen. 
  
Vidare anser Naturskyddsföreningen att formuleringen om 10 procents ökning av död 
ved ”av olika trädslag” är otydlig. Innebär det att alla trädslag ska öka 10 procent, eller 
att det räcker med en total ökning av 10 procent? Detta behöver förtydligas för att inte 
riskera att endast ett trädslag står för den totala ökningen.  
  
Naturskyddsföreningen motsätter sig starkt att den döda veden som uppkommer i de 
formellt skyddade områdena ska innefattas i det Gröna steget. Ökningen som sker i 
dessa områden är inget som skogsbruket har rådighet över. Att innefatta den döda 
veden i formellt skyddade områden i uppföljning av de Gröna stegen riskerar därför att 
ge en missvisande bild av redovisningen av de åtgärder som vidtas av skogsbruket i 
redovisningen av Levande skogar.  
  
Vidare anser Naturskyddsföreningen att det är mycket anmärkningsvärt att målnivån 
i det Gröna steget för död ved fram till det föreslagna året innebär en bromsad 
procentuell ökningstakt för död ved.  Den faktiska utvecklingen för död ved de senaste 
åren 6 åren har varit större än 10 procent både inom och utanför formellt skyddade 
områden. Målnivån bör därför justeras uppåt för att motsvara en verklig 
ambitionshöjning. 
 
 

Lövrik skog i olika åldersklasser 
Att lövrik skog behöver öka är väl känt inom skogssektorn. Men liksom i 
Skogsstyrelsens förslag om död ved anser Naturskyddsföreningen att detta förslag är 
problematiskt ur fler aspekter. 
  
Dels är formuleringen om ökning med 5 procent vardera otydlig. Innebär det en ökning 
för hela landet, per landsdel eller per biogeografisk region? Då det redan finns statistik 
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med en högre upplösning än på nationell nivå anser Naturskyddsföreningen att denna 
också bör användas för det Gröna steget. I synnerhet då utvecklingen inte är 
densamma i alla regioner. 
  
Dels anser Naturskyddsföreningen att för indikatorer som handlar om 
förändring/utveckling så behöver även nuläget beskrivas i form av förändring. Hur har 
t.ex. lövrik skog utvecklats under de senaste 6 åren? 

  
Vidare ställer sig Naturskyddsföreningen tveksam till ett Grönt steg formulerat som 
målnivå för yngre lövrik skog. Att innefatta 20-åriga skogar säger inget om 
utvecklingen för lövrik skog av värde för bevarandet av biologisk mångfald, eftersom 
gallring av dessa skogar kan ske vid betydligt högre ålder. Det som behöver öka 
kraftigt är dock äldre lövrik skog. Självfallet måste den yngre skogen tillåtas att åldras. 
Naturskyddsföreningen menar att ett Grönt steg om målnivå för arealer yngre 
lövrikskog inte per definition kommer att innebära samma ökning av äldre lövrik skog 
på sikt. Därför anser Naturskyddsföreningen att ett mer relevant, och för skogsägaren 
konkret, steg skulle kunna vara X andel löv efter röjning och gallring. Detta skulle 
sedan kunna följas upp genom statistiken på lövrik skog. 
 
Natur- och kulturmiljövårdande skötsel 
Naturskyddsföreningen anser att natur- och kulturmiljövårdande skötsel är av hög 
prioritet för att förbättra tillståndet i skogen samt att det självfallet behövs en 
nulägesanalys att utgå ifrån innan man kan sätta några målnivåer. Som förslaget är 
formulerat så ser dock inte Naturskyddsföreningen hur det Gröna steget lever upp 
kriterierna om att stegen ska vara påverkbara och motivationsskapande för 
skogsbruket, eller vad det har för relevans för miljömålsuppföljningen. 
Naturskyddsföreningen menar därför att innan ett Grönt steg utformas för natur- och 
kulturmiljövårdande skötsel så bör de analyser som Skogsstyrelsen föreslår 
genomföras. Först därefter bör ett steg formuleras. 
 
Anpassad skötsel i skogar med kombinerade mål eller förstärkt hänsyn 
Liksom i ovanstående förslag anser Naturskyddsföreningen inte att detta förslag är i 
linje med kriterierna för Gröna steg. 
Vidare anser Naturskyddsföreningen inte att skogsbruk med kombinerade mål eller 
förstärkt hänsyn är lämpliga att sätta målnivåer för om det Gröna steget ska tillföra 
något till uppfyllelsen av Levande skogar. Målklassningarna K/PF innebär per 
definition inte att de bidrar till ett bättre naturtillstånd i skogen, i synnerhet inte om 
de sätts i skogar där den biologiska mångfalden missgynnas av skogsbruksåtgärder. 
Tvärtom riskerar ett Grönt steg för målklassningarna att ha en motsatt effekt, det vill 
säga att värdefulla livsmiljöer försvinner samtidigt som detta kan få en positiv effekt i 
miljömålsuppföljningen. För att undvika ett sådant scenario behöver det säkerställas 
att åtgärder inte vidtas i sådana skogar, samt att stegen behöver kunna följas upp på 
beståndsnivå.   
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Även om Naturskyddsföreningen starkt förespråkar en omställning av skogsbruket till 
ett mer variationsrikt skogsbruk så menar föreningen att detta förslag är behäftat med 
så stora osäkerheter att det bör utgå.  
 
Kvalitet på frivilliga avsättningar 
Liksom flera andra förslag så innebär även detta Gröna steg att det först ska göras en 
nulägesanalys. Naturskyddsföreningen delar uppfattningen om att en heltäckande 
analys över de frivilliga avsättningarnas kvalitet och långsiktighet behöver 
genomföras, men ser inte vad som kommer förändras i praktiken med förslaget, eller 
vad i förslaget som är motivationsskapande för den enskilde skogsägaren. 
Skogsstyrelsen har under flera år genomfört enkätundersökningar för att öka 
kunskapen om de frivilliga avsättningarna. Utfallet av dessa undersökningar har 
fortfarande inte gett en komplett bild av tillståndet. Vidare föreslog Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket så sent som 2020 ett förslag till system för att öka kunskapen 
om de frivilliga avsättningarna. Naturskyddsföreningen anser därför att det befintliga 
systemet i första hand bör utvecklas för att säkerställa att de frivilliga avsättningar 
som räknas in i miljömålsuppföljningen är relevanta för måluppfyllelsen. 
 
När det gäller det andra och tredje förslagen till Grönt steg så ser 
Naturskyddsföreningen inte heller här vad dessa i praktiken kommer att tillföra 
miljömålsarbetet. Det handlar snarare om prioriteringar och arbeten inom de frivilliga 
avsättningarna som skogsbruket i stort redan idag säger att de gör. Hur 
miljömålsuppföljningen ska förhålla sig till dessa Gröna steg är för oss mycket oklart, 
men vi ser en stor risk att stegen kommer kunna indikera en positiv utveckling, utan 
att det egentligen sker någon förbättring av tillståndet i miljön. 
 
Naturskyddsföreningen och WWF har under arbetets gång varit tydlig med att de 
Gröna stegen bör tillföra något till miljömålsarbetet i syfte att de ska göra någon 
skillnad där det gäller, i skogen. Vi har därför också föreslagit ett Grönt steg för en 
ökning av de frivilliga avsättningarna. En ökad areal frivilliga avsättningar skulle vara 
högst relevant för miljömålet, samtidigt som skogsbruket tillför något där de har full 
rådighet själv. Ett konkret mål skulle kunna sättas mot bakgrund av regeringens 
tidigare etappmål om frivilliga avsättningar som aldrig uppfylldes. 
 
Tätortsnära skog 
Naturskyddsföreningen anser att arbetet med tätortsnära skogar är viktigt. De 
tätortsnära skogarnas betydelse för folkhälsa, rekreation, friluftsliv och barns lärande 
kan inte underskattas.  
 
Förslaget är dock svagt givet att det idag saknas en nulägesanalys över tillstånd och 
behov. Vad ska arealen öka från, och vad är önskvärd ökning i relation till behoven? 
Den nulägesanalys som ska genomföras enligt beskrivningen av det Gröna steget ger 
inte heller någon vägledning rörande vilka behov som finns utan verkar mest innebära 
en kartläggning av avsättningar och skog skött med målklassningarna K/PF. 
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Vidare betyder inte heller målklassningarna K/PF per definition att skogarna sköts för 
att gynna de värden som bör prioriteras i den tätortsnära skogen, vilka har en bred 
spännvidd. Naturskyddsföreningen anser att en kartläggning och analys av de 
tätortsnära skogarna är ett angeläget arbete, men menar att detta behöver göras i 
särskild ordning av Skogsstyrelsen i samverkan med kommuner, skogsägare och det 
berörda civilsamhället. För att ett Grönt steg ska vara motivationsskapande och 
konkret för den enskilde skogsägaren bör det snarare utformas i form av exempel på 
rekreationsinriktad skötsel. Konkreta och uppföljningsbara målsättningar för dessa 
kan sättas när en analys är genomförd. 
 
Förbättrad bevarandestatus för arter 
Naturskyddsföreningen ställer sig positiv till ett Grönt steg för arter, men menar att så 
som steget är formulerat är det allt för oklart vad som avses. Det är även svårt att förstå 
hur förslaget ska vara motivationsskapande för den enskilde skogsägaren. Vidare är 
det svårt att utläsa relevansen av att 5 av 20 utvalda arter får förbättrad status 
(bevarandestatus?) i förhållande till Levande skogar då steget har satt att nås till 2030, 
vilket är det år miljömålen tar sikte på.  
  
Förslaget innehåller många otydligheter som gör det svårt att förstå exakt vad som ska 
uppnås, och hur det ska följas upp. Till exempel hänvisas i rubriken till ”förbättrad 
bevarandestatus”, medan det Gröna steget hänvisar till ”förbättrad status” samtidigt 
som löptexten refererar till ”bevarandestatus”. Detta är mycket förvirrande. Än mer 
förvirrande blir det när det anges att ”en sänkt rödlistestatus för en art innebär 
förbättrad bevarandestatus”. Rödlistningen är en bedömning av en arts risk att dö ut, 
och bedöms utifrån ett antal kriterier som prognostiserar artens framtida möjlighet att 
överleva. Bevarandestatusbedömningarna bedömer däremot en situation för en art 
utifrån en på förhand fastställd målbild över hur artens situation ska se ut för att den 
ska må bra på lång sikt. 
  
Vidare menar Naturskyddsföreningen att det är tveksamt vad förslaget ska bidra till i 
linje med preciseringen om att naturligt förekommande arter ska ha en gynnsam 
bevarandestatus. En förbättrad status (bevarandestatus?) för fem utvalda arter kan 
tvärtom bli kraftigt missvisande i det fall fler andra arter samtidigt får en försämrad 
status (bevarandestatus?). 
  
Ett mer relevant Grönt steg för arter vore därför att utforma konkreta åtgärder som 
bygger på befintliga åtgärdsprogram. Givet att dessa redan finns utformade på 
regional nivå skulle ett sådant steg troligen vara mer motivationsskapande och 
mindre abstrakt för skogsägaren. 
 

 
 
 
Ekologisk konnektivitet i skogslandskapet 
Naturskyddsföreningen anser att ett förslag om Grönt steg för konnektivitet i 
landskapet är angeläget. Även detta förslag handlar dock om att ta fram något, i detta 
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fall en eller flera metoder. Förslaget är ofärdigt och alldeles för otydligt formulerat. Då 
hänvisningar till det de regionala arbetena med grön infrastruktur saknas helt, får 
man anta att det ska skapas någon form av parallellt system till ett redan pågående 
arbete. Då det dessutom i praktiken endast vänder sig till de stora skogsägarna som 
redan arbetar med ekologiska landskapsplaner har vi svårt att se vad det i praktiken 
kommer att tillföra till måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
 
Avslutningsvis 
Då miljömålssystemet under många år har kritiserats kraftigt från skogsbruket för att 
inte vara tillräckligt motivationsskapande ansåg Naturskyddsföreningen att denna 
process skulle kunna fylla ett viktigt behov. Föreningen gick in arbetet med en bild av 
att det skulle leda till konkreta åtgärdsförslag, riktade till skogsägare, för att förbättra 
tillståndet i skogen i syfte att nå Levande skogar. Med facit i hand ser 
Naturskyddsföreningen att arbetet snarare har resulterat i en rad otydliga och 
abstrakta förslag till Gröna steg som med största sannolikhet inte kommer att 
innebära någon större motivationshöjning för den enskilde skogsägaren. Detta är 
mycket bekymmersamt, inte minst mot bakgrund av att trenden för Levande skogar är 
negativ med bara åtta år kvar till målåret 2030.  

Naturskyddsföreningen anser att de Gröna stegen behöver vara tydliga och ge 
konkreta förslag till åtgärder som alla skogsägare ska kunna förstå och hämta 
inspiration från i sitt praktiska arbete i skogen. Vi ser därför ett stort behov av att 
omarbeta de Gröna stegen så att förslagen istället utgörs av konkreta åtgärder kopplat 
till befintliga indikatorer. 

Sammantaget kan Naturskyddsföreningen därför inte ställa sig bakom de Gröna steg 
för Levande skogar så som de är formulerade idag.  

 

Detta remissvar har utarbetats av Malin Sahlin och Brita Asplund, båda sakkunniga i 
skogsfrågor på Naturskyddsföreningens rikskansli. 

 

För Naturskyddsföreningen, 

 

Johanna Sandahl,            Louise Karlberg, 

Ordförande Chef skogs- och jordbruksavdelningen 

 


