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Sammanfattning 
 
Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 

miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive 

skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Andelen privata skogsägare 

uppgår till ca 330 000 personer och äger hälften av all skogsmark i Sverige samt levererar 

drygt 60 % av den totala råvaran till skogsindustrin. Skogsstyrelsens, och 

skogsvårdstyrelsernas, främsta roll har alltsedan bemyndigandet 1903 varit rådgivning till 

skogsägarna, ett viktigt styrmedel för att kunna förebygga lagingripanden och mildra 

lagstiftningen.  

 

I början av 1960-talet väcktes det diskussioner, som sedan dess har varit aktuella, om: att 

jordens resurser är ändliga och hur vi förvaltar dem. Det mest turbulenta årtiondet för svensk 

skogsvårdpolitik var 1970-talet och den tidiga miljörelaterade kritiken mot skogsbruket var 

inte underbyggd av forskning om miljötillståndet i skogen, utan skapades av en allmän 

opinion i samhället. 

 

Flertalet av de intervjuade skogsägarna uppgav att rådgivning varit viktiga vägledare för dem 

i deras skogsvårdsbeslut, även om det i enstaka fall fått negativa konsekvenser. 

Miljöhänsynens avtryck i den enskilda skogsägarens skogsvård följer i stort sett den historiska 

utvecklingen, det är dock inte entydigt om det i första hand berott på Skogsvårdsstyrelsens 

kampanjer och rådgivning.  

 

Resultatet visar att rådgivning i miljöhänsyn påverkar skogsägarnas beslut i sina val av 

beståndsåtgärder. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att rådgivning, 

utbildning och kunskaper är de avgörande framgångsfaktorerna i det fortsatta 

miljövårdsarbetet. Större hänsyn till den enskilde skogsbrukarens äganderätt, erfarenheter och 

kännedom om sin mark är något som både myndigheter samt den allmänna opinionen bör 

iaktta och värdesätta. 

  



 

 

 

Abstract 
 
About two-thirds of Swedens land area is covered by forest. Half of the total forest land is 

owned by private forest owners.  

The purpose of this study was to describe the decades before and after the environmental 

concerns became self-evident in Swedish forestry, and from a forest policy perspective 

elucidate the introduction of environmental concerns in forest management. Interviews with 

private forest owners and field studys was conducted to identify specific occurences of 

conservation that could be linked to advisory service from The National Board of Forestry 

since the 1970´s. The result shows that guidance, education and skills are crucial success 

factors for the continuence of conservation and sustainable forestry, but also greater 

consideration and respect for the private forest owners property rights, experiences and 

knowledge. 

 

Nyckelord/Keywords: privata skogsägare, Skogsstyrelsen, rådgivning, utbildning, 

miljöhänsyn, miljömål, skogspolitisk historia, private forest owners, The National Board of 

Forestry, advisory service, education, conservation, environmental objectives, forestry policy 

history. 

  



 

 

 

Förord 
 

”Naturvård genom tiderna”. Så löd rubriken på ett av Skogsstyrelsens förslag till 

examensarbeten. Tanken bakom temat var att använda befintligt historiskt material för att 

beskriva hur Skogsstyrelsen jobbade för att få in naturvårdstänket i skogsbruket. Efter möte 

med idégivarna på Skogsstyrelsen i Växjö så stod det klart att detta skulle handla om den 

historiska synen av introduktionen av miljöhänsyn i skogsbruket, men inte bara ur 

myndighetens utan även ur den privata skogsägarens synvinkel.  

Grunden i arbetet var som tänkt Skogsmästare Jan Karlssons arbetsmaterial från sent 1960-tal 

till 1999, fyra flyttkartonger vars innehåll studerades flitigt under lika många dagar. För att 

följa upp materialet var det viktigt att koppla det till en historisk verklighet, att prata med 

skogsägare ”som var med när det hände”. Det har blivit många intressanta timmar studerandes 

litteratur i skogspolitisk historia. Jag har ofta fastnat i något som varit spännande men sedan 

insett att det var utanför min avgränsning. Samtidigt så har jag känt mig mer och mer ödmjuk 

inför ämnet som är ett stort komplext område med många facetter, alltid kontroversiellt och 

angeläget för oss alla. 

 

Till mina handledare Hasse Bengtsson och Eva Johansson, Skogsstyrelsen Växjö, för det 

vänliga bemötandet, faktagranskning, alla glada tillrop och för att ni drog ut mig ur arkivet 

varje dag har ni mitt djupt kända tack! 

Till de skogsägare jag intervjuat och som generöst delat med sig av sina minnen, sig själva 

och sin skog – ni vet vilka ni är – Stort tack! 

Johan Lindeberg, tack för att du granskat mitt arbete och kommit med bra och kloka svar på 

inte alltid så smarta frågor! 

Till Jan Karlsson för din trevliga korrespondens med kommentarer, sänder jag ett varmt tack! 

Din livsgärning har gett mig insikt och betytt så mycket för min förståelse för den skogliga 

natur- och miljövårdens utveckling. Hoppas att du är på gång med dina memoarer!  

Till min familj som stöttat mig och alltid gett mig tid och utrymme när jag behövt studera, ur 

djupet av mitt hjärta - Tack!  

 

 

Karin Ekströmer 

6 juni 2017  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 

miljoner hektar landareal täcks av skog (Fakta om skogen 2017). Av 27,1 miljoner hektar 

skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Andelen 

produktiv skogsmark som är skyddad inom nationalparker och naturreservat uppgår till 

780 000 hektar, baserat på 2010-2014 års data (Riksskogstaxeringen 2016). Återväxtplikt och 

skydd mot avverkning av ung skog blev lagstadgat i ”Lag angående enskildes skogar 1903”. 

Den hade föregåtts av en 50 år lång diskussion av den hejdlösa skogsskövling, som under 

åratal pågått (Jordbruksminister Theodor Odelberg 1903). Det fanns befogad oro för 

virkesbrist på grund av den växande skogsindustrins hårda utnyttjande av skogarna. Under 

högkonjunkturer steg virkespriserna och uttaget ökade – utan hänsyn till skogsvård vilket 

förde skogarnas tillstånd upp på agendan. Tillsynen av den nya lagen skulle utövas av en 

skogsvårdsstyrelse i varje län (Enander 2007).  

 

Restaureringarna av Sveriges skogskapital har varit framgångsrikt. Riksskogstaxeringen 

började med mätningar 1923 och då var virkesförrådet 1658 miljoner m
3
sk (skogskubikmeter) 

för att idag uppgå till 3465 miljoner m
3
sk. Det är en ökning av virkesmängden på 109 % på 

drygt 90 år (Skogsdata 2016). Tillväxten per år har ökat från 56,6 miljoner m
3
sk (1923) till 

120 miljoner m
3
sk (Riksskogstaxeringen 2011-2015). Under större delen av 1900-talet har 

skogsvården varit produktionsinriktat och skogsindustrin är idag en av våra viktigaste 

näringsgrenar. Sverige räknas som världens största exportör av sågade trävaror (Fakta om 

skogen 2017).  

 

Andelen privata skogsbrukare uppgår till ca 330 000 och äger hälften av all skogsmark i 

Sverige samt levererar drygt 60 % av den totala råvaran till skogsindustrin (Swedbanks 

skogsbarometer 2016). Ofta är det familjeskogsbruk som generationskiftas, dvs. skogsmarken 

säljs inte utan brukas vidare inom familjen i generationer. Det finns olika anledningar att vilja 

äga skog t.ex. som investering, planering för framtiden, rekreation, naturintresse, ekonomiska 

intressen, familjetradition, m.m.  

 

Skogsstyrelsens, och skogsvårdstyrelsernas, främsta roll har alltsedan bemyndigandet 1903 

varit rådgivning till skogsägarna, ett viktigt styrmedel för att kunna förebygga lagingripanden 

och mildra lagstiftningen (Enander 2007). Kampanjer och utbildningar har varit ett redskap 

för att utvidga rådgivningen och upplysa om nya lagar och förordningar. Den försämrade 

ekonomin efter att Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna blev en myndighet och 

regeringen beslutade att avveckla arbetsmarknadsåtgärden Gröna jobb 2006, påverkade 

myndighetsuppdragen och Skogsstyrelsen fick dra ner på tillsyn, fältbesök, rådgivning och 

information (Statskontoret 2010).  

 

I början av 1960-talet väcktes det diskussioner, som sedan dess har varit aktuella, om: att 

jordens resurser är ändliga och hur vi förvaltar dem. Naturrresursutredningens betänkande 

(SOU 1967:43) gavs namnet Miljövårdsforskning. Begreppet Miljövård var relativt nytt och 

hade från början samma betydelse som naturvård, men blev på kort tid etablerat och kom 

istället för att representera vård av naturvärden omfatta hela vår livssfär[…]och ett 

hushållande med de levnadsresurser som jordklotet har att erbjuda oss och övrigt liv.” (citat 

från Tredagars kurs i Naturvård 1968). (Bilaga 1) 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien var att beskriva årtiondena innan och efter miljöhänsyn blev självklar i 

svenskt skogsbruk. Vilka händelser och anledningar som bidrog till att miljövården fördes upp 

på regeringens agenda och hur det påverkade den privata skogsägaren. Att studera natur- och 

miljövårdsdirektiv, kampanjer samt kurser som Skogsstyrelsen tillhandahållit för 

implementering av natur- och miljöhänsyn syftade till ett försök att hitta kopplingar mellan 

teori och praktik d.v.s. skogsägarens erfarenheter av utbildning/rådgivning.   

Målet med studien var att ur ett skogspolitiskt perspektiv belysa introduktionen av 

miljöhänsyn i skogsbruket, samt identifiera konkreta förekomster av miljövård som kan 

kopplas till rådgivning i skogsbruket, genom intervjuer med privata skogsägare respektive 

fältstudier. 

 
1.2.1 Frågeställningar 

 Är utbildning och rådgivning viktigt för den privata skogsägarens skogsvårdsbeslut? 

 Går det att påvisa när miljöhänsyn börjar göra avtryck i den privata skogsägarens 

skogsvård? 

 Vad påverkar skogsägaren i dennes beslut om val av skogsvårdsåtgärder? 

 Går det att se effekter av miljövård i de bestånd som besökts i fältstudien? 

1.3 Avgränsningar 
Studiematerialet avgränsades tidsmässigt från 1969 till 2010 och kartläggningen redovisades i 

årtionden. Den skogspolitiska historien kom endast att beröras summariskt i en tidslinje för att 

lättare kunna placera in händelser som är intressanta för studien. 

Inget resultat lades fram när det gäller uppfyllelse av direktiv utan bestånden var med som 

förtydliganden av företeelser i tidslinjen. Studien inriktade sig på material som finns i arkiv 

hos Skogsstyrelsen i Växjö samt litteratur i ämnet politiken i skogsbruket. Alla kampanjer 

nämndes men endast de kampanjer som visade på utvecklingen från ren produktion till 

miljöhänsyn i södra Sverige gavs utrymme i rapporten. 
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
Metoden var kvalitativ. För att rätt förstå skeenden och tidens anda så gjordes en 

litteraturstudie på skogspolitisk historia. Enskilda intervjuer med privata skogsägare 

genomfördes. Kopplat till intervjuerna företogs fältstudier. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
2.2.1 Litteraturstudie 

En del av underlaget till litteraturstudien var skogsmästare Jan Karlssons arbetsmaterial från 

åren 1969-1999 som är deponerat i Skogsstyrelsens arkiv, Växjö. Under fyra dagar gicks 

samtligt material igenom och sorterades i årtionden, en selektering gjordes sedan för att hitta 

det material som hade relevans för studien. 

Studiematerialet omfattade också skogspolitiska beslut, böcker i ämnet skogsvårdshistoria 

samt Skogsvårdsstyrelsens kampanjmaterial. Detta för att studera kopplingen mellan lag, 

rådgivning och genomslag. 

För att länka företeelser i utbildning och rådgivning hos enskilda skogsägare användes 

Länsstyrelsernas uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på 

riksskogstaxeringen (2016). Eftersom miljötillståndet är dokumenterat med start först 1983 så 

inriktades studien på att finna en eventuell slutsats för årtiondena 1980-, 1990- samt 2000-tal. 

 
2.2.2 Intervjuer 

Av cirka 30 stycken tillfrågade personer, uteslutande privata skogsägare, så ställde sig 5 

personer positiva till intervju. Intervjuerna varade mellan 1,5 till 2 timmar. Urvalet av 

personer gjordes utifrån att de brukat skogen från 1970-talet och framåt, att de själva brukat 

skogen samt att de hade tankar och erfarenheter av miljövård före och efter 

”miljöhänsynstänk” i skogsbruket. I samtal med delvis ”fasta” frågor, delvis med fri 

samtalsform berättade de hur länge de brukat sin skog, hur de upplevt introduktionen av 

miljöhänsyn i skogsbruket, samt om de i bestånd som är anlagda på 1970-, 80-, 90- och 00-tal 

har tillämpat kunskaper från utbildning och/eller rådgivning. Frågor som alla informanterna 

fick: Har du varit på någon av Skogsstyrelsens utbildningar eller studiecirklar? Har du fått 

rådgivning? Var det någon rådgivning som du kom ihåg som givande alternativt rådgivning 

du kunde varit utan? När upplevde du att miljöhänsynen gjorde sitt intågande i ditt 

skogsbruk? Intervjuerna skrevs ner på papper, inga inspelningar gjordes. Intervjuerna 

sammanställdes, likheter och särdrag noterades samt redogjordes för i resultat och diskussion. 

Citat från intervjuerna återgavs i resultatet. Samtliga informanter önskade vara anonyma, citat 

i studien från intervjuerna har hänvisningen ”Informant 1-5”. 

 
2.2.3 Fältobservationer 

En fältstudie genomfördes för att studera företeelser som eventuellt varit kursmoment eller i 

särskilt fokus vid rådgivning i bestånd som planterats eller åtgärdats under årtiondena sedan 

1970-talet. Hur kunskaperna har tillämpats och vilken effekt de har haft. Vid fältbesöken så 

observerades gran planterat på hagmark, boträd, frihuggen ek, sparade aspar, död ved, stående 

torrved, nyckelbiotop, naturvårdsområde. Endast ett fåtal bestånd besöktes och fotograferades, 

1 bestånd per årtionde. 
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3. Resultat 
 

3.1 Analys 
Flertalet av de intervjuade skogsägarna uppgav att rådgivning och utbildning varit viktiga 

vägledare för dem i deras skogsvårdsbeslut, även om det i enstaka fall fått negativa 

konsekvenser. I några fall hade skogsägarna avstått från att utföra de föreslagna åtgärderna 

som med dagens krav på miljöhänsyn var ett bättre beslut. Det fanns önskemål om att 

informationen ibland skulle vara tydligare, t.ex. så var det enklare att förstå när rådgivaren 

förklarade varför det var viktigt att gynna lövträd och ta bort barrträd vid vattendrag, men 

svårare att förstå när det pratas om s.k. höga värden om en svamp som bara är några prickar 

och jag inte riktigt förstår vem de höga värdena är till för (Informant 3). Skogsägarna 

önskade mer utbildning i skogsvård, särskilt önskades möjlighet att själv kunna upptäcka 

miljövärden och vilka som är viktiga att prioritera. Att ha egen kunskap och en god dialog 

med skogsrådgivare skulle enligt skogsägarna vara viktigt för rätten att få ta miljövårdsbeslut 

om den egna skogen. 

  

Miljöhänsynens avtryck i den enskilda skogsägarens skogsvård följer i stort sett den historiska 

utvecklingen, det är dock inte entydigt om det i första hand berott på Skogsvårdsstyrelsens 

kampanjer och rådgivning. Eget intresse och erfarenheter har också bidragit till 

miljöinriktningen. Skogsägarens val av skogsvårdsåtgärder har berott och beror på ett flertal 

orsaker. Trots den uppskattade vikten av rådgivning så finns det också ett upplevt hot att det 

tas beslut över skogsägarens huvud som t.ex. att skog ska beläggas med brukandeförbud och 

bli naturvård eller nyckelbiotop. Skogsägarna är inte ovilliga till att detta sker, men den 

allmänna uppfattningen var att det måste utgå ekonomisk ersättning vid sådana beslut. 

 

Vid fältstudierna gick det att följa upp de skogliga åtgärder som diskuterats i intervjuerna. 

Endast 2000-talet blev utan resultat i fältstudien, detta beroende på att de skogsvårdsåtgärder 

som utfördes inte skilde sig från 1990-talets samt att från 2005 har stort fokus lagts på 

åtgärder med stormskadad skog då även denna del av norra Småland drabbades hårt av 

stormarna Gudrun 2005 och Per 2006. 

     

Jan Karlssons arbetsmaterial i Växjö ger en bild av hur en strukturerad och pedagogisk 

utbildningsverksamhet växer fram. Från en tredagars-kurs på några få papper till välfyllda 

pärmar med planering, schemaläggning och särskilt framtagna trycksaker. Ett omfattande 

samarbete med andra myndigheter och organisationer framkommer av skrivelser och 

brevväxling. Materialet består också av en samling omvärldsbevakning av skogliga ämnen. 

Anteckningar eller material om rådgivning återfinns inte i materialet. 

 

Genom litteraturstudierna av skogspolitisk historia har det gått att kartlägga miljövårdens 

gradvisa inträde i svensk skogsvård. Då det finns omfattande historiska beskrivningar ur olika 

synvinklar, företrädesvis för eller emot den svenska skogsbruksmodellen, så var en objektiv 

ställning nödvändig men komplicerad. 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Karin Ekströmer 

3.2  1968 
I slutet av 1960-talet började Skogsstyrelsen med kurser som riktade sig dels internt, dels till 

skogligt yrkesverksamma (Ahlander 2014). Från ungefär samma tid anordnar 

skogsvårdsstyrelserna kursverksamhet för privata skogsägare, ofta utformad som tre-

dagarskurser med ämnen som motorsågning, aptering, röjning mm (Jan Karlsson, personlig 

kommunikation 25/5 2017). Kurserna och studiematerialet blir också efter hand mer 

omfattande i tid och publikationer. 

I ett anförande vid Svenska Naturskyddsföreningens konferens 1968, ger konsulent Sven Fred 

en framsynt bild av olika sätt att upplysa om miljövård. Han framhåller att miljövård är en 

fråga om ett klokt och förutseende handlande, men också på kort sikt innebär stora 

ekonomiska investeringar för den enskilde, företag och samhälle så krävs det en speciell 

övertygelse hos beslutsfattarna som grundar sig på kunskap men kanske också på 

opinionstryck. Att upplysa om miljövård borde naturligtvis i princip inte vara något annat än 

vilken upplysning som helst […] Miljövården som upplysningsproblem är inte bara en fråga 

om information. Den utgör också ett problem om engagemang. Miljövårdens ställning är 

visserligen därvidlag inte unik, men den är uppenbart känslig. I engagemanget ligger både 

problemets tjusning och dess fara (Sven Fred, SNF konferens, Naturvård -68). (Bilaga 2) 

 

1968-69 Tredagarskurs i Naturvård för skoglig personal anordnas av skogsvårdsstyrelsen i 

Kronobergs län (Jan Karlsson, personlig kommunikation 25/5 2017). Här betyder miljövård 

att hemmiljön ska vårdas (kursprogram SKS arkiv). Tanken var att inspirera skogsägarna till 

att utföra naturvårdsåtgärder på sina fastigheter, både i skogen och i det igenväxande 

odlingslandskapet (Ahlander 2014). 

1969 Beståndsvård och produktionsekonomi, personalutbildning. 

 

3.3  1970-1979 
Den tidiga miljörelaterade kritiken på 1970-talet mot skogsbruket var inte underbyggd av 

forskning om miljötillståndet i skogen, utan skapades av en allmän opinion i samhället. 

Protesterna över kemisk lövbekämpning och kalhyggen var de främsta stridsfrågorna 

(Enander 2007).    

1970 Studiekampanjen Lönsammare skog startar, en populariserad version av 

personalutbildningen Beståndsvård och produktionsekonomi (Ahlander 2014). 

1971 Giftnämnden (Medicinalstyrelsen) förbjuder tillfälligt användningen av fenoxisyror mot 

lövsly i skogen. Efter många turer, lättnader i förbudet, protester, forskning, nya utredningar 

och tillfälliga förbud så kommer Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark 

(1983:428) som träder i kraft 1983. Lagen tillåter dispens av lövbesprutning där kommunerna 

har vetorätt, det medför att flygbesprutning sker i mycket begränsad omfattning för att sedan 

helt upphöra efter 1986. Herbicider används fortfarande i jordbruket, privata trädgårdar och 

på golfbanor (Enander 2007). 

1971 startas Skogsbrukets informationsgrupp, främst för att balansera den skogspolitiska 

debatten och informera om skogsbrukets villkor och brukningsmetoder. 

1973 presenterar Skogspolitiska utredningen sitt resultat med benämningen ”Mål och medel i 

skogspolitiken”. Utredningen föreslog att man skulle gå ifrån gällande uthållighetsprincip 

eftersom man ansåg att den fanns ett stort överskott av avverkningsmogen skog i alla delar av 

landet och att svenskt virke inom 20 år skulle vara utkonkurrerat av plaster och tropiska samt 

subtropiska träslag. Utredningen föreslog vidare en förenklad skogsvårdslag utan 

avverkningsrestriktioner. Förslagen möttes av massiv kritik och regeringen som också ansåg 

den alltför ”djärv” tillsatte direkt en ny utredning (Ericsson 2001). 

1973 startar verksamheten Skogen i Skolan, en verksamhet som grundade, och grundar, sig på 

att lärare och elever efterfrågar kunskaper om skog och skogsbruk (Enander 2007).  
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1974 införs för första gången en tvingande natur- och landskapsvård i skogsvårdslagen. Dessa 

hänsynstaganden får 1979 en egen paragraf, § 21 (SUS 2001). 

1974 Lagen om bevarande av bokskog (1974:434) träder ikraft. Den ska hindra att bokskog 

vid avverkning omförs till barrskog eller annat trädslag än bok. Lagens tillkomst hade också 

en del med hänsynen till landskap och friluftsliv att göra (SUS 2001). 

1974 Studiekampanj Ny skog startar för att informera skogsägare om förändringarna i 

Skogsvårdslagen. 

1974 Kurs i Natur och landskapsvård (SVS personalutbildning). Pågår fram till 1979. 

1975 lämnar utredningen, som ersatte skogspolitiska utredningen 1973, sitt delbetänkande 

”Virkesbehov och virkestillgång”. I denna utrycker man nu, i motsats till den förra 

utredningen, sin oro över befarad överavverkning (Holmberg 2005). 

1978 Kurs i Praktisk vård av odlingslandskapet. Pågår fram till 1985. 

1978 Skogspolitiska utredningen lämnar sitt slutbetänkande ”Skog för framtid” 

1979 Riksdagen tar beslut om en ny skogsvårdslag (1979:429) som träder i kraft 1 januari 

1980. Nytt var lagens § 21 om hänsyn till naturvårdens intressen. Begreppet naturvård hade 

nu också fått en mer modern infallsvinkel. För första gången tryckte man på naturvården som 

viktig för växter, djur, vatten och klimat. Ty tidigare var begreppet naturvård i 

skogsbrukssammanhang mest förknippat med åtgärder ägnade att tillgodose direkt mänskliga 

behov (Ekelund et al. 2001). Även 1979 års skogsvårdslag var inriktad på att säkra långsiktig 

virkesproduktion. Naturvärden beaktades i första hand med hänsyn till estetik och friluftsliv 

(Enander 2007). 

Den nya lagen var en ramlag, vilket inte gjorde den särskilt detaljerad[…]Genom att det var 

en ramlag fick Skogsstyrelsen också fullmakt att utfärda detaljföreskrifter. Detta gjorde också 

Skogsstyrelsen i form av föreskrifter och anvisningar m.m. (Ericsson 2001). 

1979 Studiekampanjen Skog för framtid startar. Den syftar till att informera skogsägarna om 

den nya skogsvårdslagen (Holmberg 2005). 

 

3.4  1980-1989 
Skogspolitiken hade under 1980-talet blivit mer miljöinriktad och en avgörande förutsättning 

för detta var att forskningen tagit stora kliv framåt inom miljörelaterade områden (Enander 

2007).   

Till följd av § 21 i 1979 års skogsvårdslag så genomförde Skogsstyrelsen flera kampanjer och 

utbildningar under åren 1979-1989: 

Faunavård i skogsbruket  

Floravård i skogsbruket  

Naturhänsyn för skogsarbetare 

Lilla naturvården, utbildning av skogsarbetare 

Skogsmarkens ekologi. Omfattande utbildning för SVS personal i marklära och 

ståndortsanpassning.  

Ädellövskogsbruk för skogsbrukare, lokal 

Grundkurs för skogsägare 

Naturvårdskurs för skogsägare  

Vård av odlingslandskapet, anordnades av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (Jan 

Karlsson, personlig kommunikation 25/5 2017) 

1984 Ädellövskogslagen (1984:119) ersätter Bokskogslagen. Lagen omfattar nu alm, ask, 

avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. 

1984 Skogsvårdslagen kompletteras med skyldighet att gallra, skyldighet att avverka viss 

andel äldre skog, skyldighet att inneha en skogsbruksplan (Holmberg 2005). 

Riksdag och regering har alltsedan den första skogsvårdslagen 1903 betonat vikten av 

Skogsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsernas rådgivande roll. De ändringar som gjorts i 
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skogsvårdslagen har uteslutande varit skärpningar och för att förebygga lagingripanden och 

därmed mildra lagstiftningen så har rådgivningsrollen varit mycket viktig (Enander 2007). 

 

3.5  1990-1999 
Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning 

samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas även till 

andra allmänna intressen (Skogsvårdslagens portalparagraf 1993).  

1990 Kommittén för den nya skogspolitiska utredningen tillsätts. Kommitténs förslag (SOU 

1993:76) innehöll det banbrytande förslaget att miljömålet skulle jämställas med 

produktionsmålet. Förslaget omfattade också flera avregleringar som t.ex. skyldigheten att 

röja och gallra, skyldigheten att avverka en viss andel äldre skog, skyldigheten att inneha 

skogsbruksplan. Kommitténs grundidé var att den biologiska mångfalden skulle gynnas av 

avregleringen. Skogsägarna skulle få större frihet att välja skogsbrukssätt och 

skötselmetoder. Tidigare ansågs de ha varit styrda i dessa avseenden (Enander 2007). 

1990 Studiekampanjen Rikare skog startar. Den syftar främst till att främja naturvården och 

verka för ståndortsanpassat skogsbruk på småskalig skogsverksamhet (SOU 2005:39 Skog till 

nytta för alla?). I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan samlar Skogsstyrelsen 85 000 

deltagare från hela skogsbruket åren 1990-1993 (Holmberg 2005). Utbildningssatsningen är 

en sammanfattning av den kunskap som kommit fram ur de publikationer till utbildningar som 

hölls under 1980-talet (Ekelund et al. 2001). Enligt Skogsstyrelsen så var kampanjen Rikare 

skog skogsvårdsorganisationens största utbildningssatsning någonsin. 

1992 FN-toppmötet om miljö och hållbar utveckling hålls i Rio de Janeiro, Brasilien. Mötet 

enas om att anta Konventionen om biologisk mångfald (Convention of Biological Diversity – 

CBD), populärt kallad Riokonventionen. Den handlar om att länder solidariskt ska samarbeta 

för att säkra variationsrikedomen hos livet på jorden (Naturvårdsverket 2006) 

1993 Riksdagen beslutar om en ny skogsvårdförordning (1992/93:252) som kompletterar 

1979 års skogsvårdslag med omfattande avregleringar och att skogspolitiken får två 

jämställda mål: produktionsmål och miljömål. Den nya skogspolitiken träder i kraft 1 januari 

1994. Lagstiftningen anger de grundläggande kraven som samhället ställer på skogsägaren, 

krav som inte kan frångås. Rådgivning, utbildning och information ska lyfta skogsägarens 

ambitioner till ett bättre resultat än lagnivån, vilket således förutsätter frivilliga insatser 

(SUS 2001). 

Den logiska följden av kunskapsutvecklingen och rådande opinion var det banbrytande 

beslutet i 1993-års skogsvårdslag där miljömål och produktionsmål jämställdes (Enander 

2007).    

1993 På regeringens uppdrag startar nyckelbiotopsinventeringen. 

1995 kursen Naturhänsyn i ädellövskog startar 

1996 En arbetsgrupp bildas för att ta fram en svensk skogsbruksstandard för 

certifieringssystemet FSC (Forest Stewardship Council) som grundades i Kanada 1993. 

Grundarna kom från 25 olika länder och ville med FSC skapa ett marknadsdrivet verktyg för 

att främja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar (se.fsc.org). 

1998 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) startas av 

skogsägare från Finland, Tyskland, Norge, Frankrike Österrike och Sverige tillsammans med 

representanter från delar av industrin för att skapa en gemensam skogscertifiering. PEFC 

uppstod ur ett behov av ett system som tog hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets 

särskilda villkor (pefc.se) 

1999 fastställer riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Det tolfte miljömålet Levande 

skogar. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas 

(Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
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1999 Rådgivnings- och studiekampanjen Grönare skog startar. Den riktar sig till skogsägare 

och verksamma inom skogssektorn. I den primära verksamheten, dvs. utbildningsinsatsen 

samlade kampanjen 62 890 deltagare (SOU 2003:105 Levande kulturlandskap). 

 

3.6  2000-2010 
2002 Kampanjen Grönare skog fortsätter, nu i projektform med mer individuell rådgivning 

och finansieras delvis av EU-medel. Räknat på hela perioden från starten på Grönare skog 

1999 till och med 2003 har totalt 104 065 skogsägare fått rådgivning eller utbildning om 

minst 10 timmar (SOU 2005:39 Skog till nytta för alla?). 

2004 Staten avsätter 150 miljoner kr till biotopskydd/naturvårdsavtal. 

2006 Skogsstyrelsen och de tio skogsvårdsstyrelserna läggs ihop till en sammanhållen 

myndighet.  

2007 Beslut från regeringen gör att arbetsmarknadsåtgärden Gröna jobb försvinner från 

myndigheten och Skogsstyrelsen får kraftigt minskade resurser då Gröna jobb var en 

betydande del av verksamheten (Statskontoret 2010). 

2010 Statskontoret riktar kritik mot Skogsstyrelsen att redovisningen av resultat och effekter 

för några av de viktigaste uppgifterna – rådgivning och tillsyn inte är tillräcklig. Det gör det 

svårt att bedöma hur framgångsrik myndighetens rådgivning är och om tillsynen är tillräcklig 

eller rätt inriktad (Statskontoret 2010).  

 

3.7  Miljöhänsyn ur skogsägarens synvinkel – sammandrag av intervjuerna 
3.7.1 1970-talet 

Ur skogspolitisk synpunkt så var 1970-talet det mest turbulenta årtiondet, folkopinionen var 

stark och ifrågasatte med allt högre röst skogsbruksmetoder, lövbesprutning, skogsgödsling, 

kalhyggen m.m. För att få en bättre balans i kritiken startades Skogsbrukets 

informationsgrupp av företagen och intresseorganisationerna i skogsbruket, främst för att 

kunna informera om skogsbrukets villkor och brukningsmetoder (Enander 2007). Debatterna 

från båda sidor var dock dåligt underbyggda av forskning, från miljörörelsens sida var fokus 

på att människors hälsa kom i fara eftersom skogen besprutades och konstgödslades samt att 

vackra naturvärden försvann vid avverkning. Från skogvårdsrådgivningens sida fortsatte 

råden gälla produktionshöjande åtgärder, att det var viktigt att ta bort löv samt att se till att 

gamla igenvuxna betesmarker röjdes och planterades med gran för vilket det utgick generösa 

bidrag.  

Under 1970-talet gick rådgivningen till skogsägarna ut på produktionshöjande åtgärder och 

naturvård av den egna skogsfastigheten. Allt som var fult och skräpigt skulle städas, ödehus 

och oanvända lador skulle rivas. Staten befarade en virkessvacka till träindustrin så då fick 

man mycket bidrag för att konvertera gamla igenvuxna betesmarker, s.k. skräpskogar, till 

granskogar(Figur 1) (Informant 1). 
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Figur 1 Artfattig granskog på gammal betesmark 

 

 

Det kunde också bli galet i rådgivningen eftersom man på 70-talet var så övertygad om att 

lövet var ogräs. Jag blev rådd att hugga bort alla björkar i en sumpmark, s.k. moskog, med 

tall och björk. Tallarna dog för det blev för surt. Vi fick sänka vattennivån i moskogen och då 

kom björken tillbaka (Figur 2). Då lärde vi oss hur viktig björken är för sumpmark (Informant 

4)! Enligt Riksskogstaxeringen så har arealen sumpskog haft en nedåtgående trend sedan 

mitten av 1990-talet. (Areal sumpskog Figur 4) 

 

 

 
Figur 2 Sumpskog med björk och tall på höga socklar 

 

Enda gången jag struntat i Länsskogvaktarens ”order” var när han sa åt mig att röja ett 

tunnland rasbrant. Det skulle städas och planteras.”Åtgärder inom 5 år enligt lagen” var 

budskapet. Det var en fin rasbrant och det kändes inte rätt, så jag gjorde aldrig något åt 

den.(Figur 3) Det är jag mycket nöjd med – idag är det en värdefull biotop för många arter 

(Informant 1).  
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                   Figur 3 Rasbrant med riklig förekomst av stående och liggande död ved 

 

 

 
Figur 4 Areal sumpskog (Kalmar län) Källa: Riksskogstaxeringen/Länsstyrelsen 2016 

 
3.7.2 1980-talet 

Tack vare ökad miljörelaterad forskning på 1980-talet så fick också rådgivningen till 

skogsägarna inslag av hänsyn till miljön och naturvärden. Godkända planteringar steg under 

hela 1980-talet och förbättringarna tillskrevs skogsvårdsstyrelsernas ökade tillsyn och 

rådgivning (Enander 2007). Skogsägarna upplevde mer dialog och färre pekpinnar i samtal 

med skogsvårdsrådgivarna.   

Från att enbart fått rådgivning av Skogsstyrelsen så börjar också skogsbolagens 

skogsinspektorer att ge rådgivning i beståndsåtgärder. Jag upplevde att det var mer miljötänk 

också. Fick rådet att spara lite lövträd, företrädesvis asp till boträd samt hasselbuskar på en 

udde. (Figur 5) Den udden är idag naturvårdsområde (Informant 1). Enligt 

Riksskogstaxeringen har asp ökat i stort sett alla län sedan 1985. (Volym asp Figur 6) 
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Figur 5 Naturvårdsområde med aspar 

 

Runt mitten av 80-talet mjuknar Skogsstyrelsen i sin rådgivning från att ha varit mer 

”polisiära” på 70-talet, det var mer pekpinnar. De blev också mer försäljare och skulle sälja 

mig sina tjänster (Informant 3). 

Jag tog över skogsgården 1980 efter pappa, han lärde mig att se skogen som en ekonomisk 

resurs. Har inget minne av att vi pratade ”miljötänk”, det var mera vad som var ”fint”. Jag 

läste om ett projekt från USA om reservat. Vi hade en fin gammelskog med mycket lågor så vi 

skrev in den på eget initiativ som reservat i skogsbruksplanen (Informant 3). 

 

 
  Figur 6 Volym asp (Kalmar län) Källa: Riksskogstaxeringen/Länsstyrelsen 2016 
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3.7.3 1990-talet 

Under detta årtionde genomfördes några av de största studie- och rådgivningskampanjerna, 

till största del beroende på den nya skogsvårdsförordningen. Miljöhänsynen i skogsbruket var 

introducerad, men det skulle fortfarande dröja innan det var fullt ut accepterad och etablerad.   

Jag var på kurs och fick lära mig att vindfällen skulle få ligga kvar eftersom det inte skulle 

vara någon fara för angrepp av granbarkborre om boniteten var god. Vi hade ett rejält 

vindfälle av gran som pappa ville ta bort, men jag hade varit på kurs och visste bättre. 

Boniteten var ju så bra där så jag sa att den fick ligga kvar. Vi fick ett massivt 

granbarkborreangrepp och var tvungna att avverka ett 20-tal träd. Den gången fick pappa 

rätt (Informant 1).  

I rådgivningen ingick det nu mycket prat om torrträd (Figur 7), högstubbar, död ved (Figur 

8). Sådant som vi förut städat bort, men med bra information om väl underbyggd forskning så 

kändes det logiskt (Informant 4). Enligt Riksskogstaxeringen har andelen torrträd/vindfällen 

ökat kraftigt i alla län sedan 1985, ökningen är särskilt tydlig sedan mitten av 1990-talet 

(Volym torrträd Figur 9). När det gäller död ved så indikerar den gjorda skattningen en positiv 

trend, i några län har den totala volymen död ved mer än fördubblats (Död ved Figur 10). 

 

              
   Figur 7 Stående torrträd    Figur 8 Död ved 

 

 

Det hände mycket ute i världen med Riokonferensen och i Sverige inom miljöområdet, det 

hade varit lätt att känna sig liten och maktlös eftersom ingen kan ju lösa alla miljöproblem. 

Som jag ser det så var mitt uppdrag då som nu att förvalta mitt skogsinnehav och bruka min 

skog efter bästa förmåga och miljöhänsyn (Informant 5). 
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Figur 9 Volym torrträd/vindfällen (Kalmar län) Källa: Riksskogstaxeringen/Länsstyrelsen 

2016 

 

 

 
Figur 10 Död ved (Kalmar län) Källa: Riksskogstaxeringen/Länsstyrelsen 2016 
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3.7.4 Skogsägarna om miljövård i nutid 

I intervjuerna har samtliga informanter sagt att dagens skogsbruk handlar mycket mer om 

ekonomi än tidigare, kortare omloppstider, avverkningsvolym, tid för avverkning (Förr 

avverkade vi bara på vintern för att minska skadorna), ta ut GROT (Grenar Och Toppar) ur 

skogen för att sälja som bränsle, att skogsägaren tvingas tänka ekonomiskt för att få det att gå 

ihop istället för att ha naturvärden som första prioritet. En realitet idag för många är att ha 

skogen som ekonomisk resurs. För mig är skogen en investering men det betyder ju inte att 

jag inte tar miljöhänsyn i mitt skogsbruk för det (Informant 3). 

 

Några upplevde att okunskapen hos allmänheten ökat om hur skogsägaren brukar sin skog 

med hänsyn till miljön och att deras kompetens ifrågasätts. Debatterna handlar mer om att det 

görs för lite miljövårdande åtgärder, för lite avsättningar, att skogsägare är giriga och borde 

låta skogen vara ifred. Produktion och avkastning har blivit skällsord och debatten mer 

osaklig. Samtliga informanter upplevde oro över hotet att få sin mark belagd med 

brukandeförbud om Skogsstyrelsen beslutar att det finns en nyckelbiotop eller ett område som 

bör ha naturvårdsavtal. Även om jag har dubbelcertifiering (enligt FSC och PEFC) och 

frivilligt avsätter minst 5 % produktiv skogsmark till NO (Natur orörd) eller NS (Natur 

skötsel) så kan man komma och lägga brukandeförbud på annan del av min mark. Det är inte 

rätt (Informant 4).  

 

Flertalet informanter kunde ändå tänka sig att avsätta mark till skydd – om ersättningen var 

skälig. Äganderätten måste värnas och vill man göra avsättningar i min skog så måste det 

finnas ekonomiska muskler, betala skäligt för alla avsättningar och betala nu - inte om 5 år 

(Informant 3). 

Att äga mark är en förmån, det är klart att vi vill få igen pengar för de 40 års slit och 

umbäranden som vi haft, men det får inte ske på bekostnad av naturen. Vi skogsägare har ett 

förvaltningsansvar (Informant 4). 

Jag har satsat på ek (Figur 11) framför gran och det är av ett rent ekonomiskt intresse, löv 

gagnar ekonomin mer än barrträd. Men ädellöv kräver mer miljöhänsyn och det krävs mycket 

kunskap för att vara miljövänlig (Informant 2). Enligt Riksskogstaxeringen har det noterats en 

viss ökad areal barrskog med förekomst av ek i Götaland, med undantag för den sydligaste 

länsgruppen där andelen lövskog med ek minskat stadigt (Förekomst av ek Figur 12). 

 

 
Figur 11 Ekar som frihuggits från gran 
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   Figur 12 Förekomst av ek H-län (Kalmar län) Källa: Riksskogstaxeringen/Länsstyrelsen 

2016 
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4. Diskussion och slutsatser 
4.1 Diskussion 
Resultatet visar att rådgivning i miljöhänsyn påverkar skogsägarnas beslut i sina val av 

beståndsåtgärder. Resultatet visar också att när rådgivning sker i form av dialog på plats så är 

det avgörande för hur skogsägaren tar till sig råd och information rörande sitt skogsbruk. 

Även om skogsägarna uttryckt att det varit bra med rådgivning så visar resultatet också på en 

viss skepsis till vissa föreslagna beståndsåtgärder, samt att en del rådgivning eller utbildning 

förstört skog och orsakat merkostnader. I de fall där skogsägarna tagit tidiga 

miljöhänsynsbeslut (1970-tal) så visar resultatet att det berodde på flera faktorer, men inte på 

rådgivning från Skogsstyrelsen. Faktorerna var istället förutseende förälder, eget intresse, 

studier, erfarenhet och ett ”helhetstänk” där människa, djur och natur samverkar.  

 

Det omfattande arbetsmaterial som skogsmästare Jan Karlsson lämnat efter sig var informativt 

och gav en känsla av att ”ha varit med där det hände”. Materialet genomsyras av stort fokus 

på naturvårdsutbildningar. Det gav förståelse för de strömningar och beslut som skapade stora 

utmaningar, inte bara att ändra skosägarnas attityder utan också egna inom Skogsstyrelsen. 

Materialet visade också en insikt att det bästa sättet var upplysning och utbildning. Materialet 

uppvisar mycket få personliga anteckningar eller resultat av rådgivningar.  

 

Till viss del går det att påvisa effekter av miljövård i fältstudien, och då främst där det finns 

död ved och bebodda boträd då det är lätt att studera förekomsten av liv där. Resultatet visar 

inte några tydliga effekter när det kommer till mer ovanliga eller mindre förekomster av arter 

som gynnas av miljöhänsyn. Anledningar till detta kan vara val av årstid, att fältstudien 

behöver större omfattning i tid och artkännedom samt kunskap om det aktuella områdets 

biotoper. Reliabiliteten hos fältstudien är låg eftersom inga mätmetoder använts utan endast 

okulär besiktning, samt att endast ett fåtal bestånd besökts.  

 

Ur intervjuerna har mycket värdefullt material kunnat samlas, då informanterna är ”vanliga” 

skogsägare som i flera fall brukat skog från sin ungdom på föräldragården till att ha lämnat 

över till nästa generation. För att få ett bättre underlag till diskussion och mer varierade svar 

hade ett större antal informanter varit önskvärt, det har dock visat sig svårare än väntat att 

hitta personer som varit villiga att ställa upp för en intervju. Anledningen till det har inte 

efterforskats. Genom fältstudierna kunde även snart 50-åriga beståndsåtgärder efter 

rådgivning iakttas, som t.ex. när man i dåtidens anda planterade gran på gammal hagmark. 

För att kunna studera effekter och dra några slutsatser av skogsvården genom fältstudier hade 

underlaget behövt vara mycket större. Riksskogstaxeringens mätningar fick här komplettera 

underlaget. 

 

Studien var avgränsad till den tidsperiod som ansågs vara den period som var mest intressant 

för resultatet, d.v.s. den tid precis före miljömedvetenheten gjorde sitt intåg fram till den tid 

när miljöhänsyn är introducerat och etablerat i skogsbruket. Att redogöra för en längre period 

hade i detta fall medfört att studien fått en helt annan inriktning och det finns ett flertal studier 

och publikationer som redovisar den skogspolitiska historien på ett mycket förtjänstfullt sätt 

som t.ex. Karl-Göran Enander Skogsbruk på samhällets villkor, Lars-Erik Holmberg 

Skogshistoria år från år 1177-2005 samt Hans Ekelund et al. Skogspolitisk historia. Att 

redogöra för en kortare period och t.ex. bara studera miljömålens introduktion hade gjort det 

svårt att förstå mekanismerna bakom och hur de förts upp på agendan. 

 

Urvalet av litteratur har grundat sig på att framförallt hitta material som berört skogspolitisk 

historia genomgripande och utan alltför politiska undertoner. Kritiken mot litteraturunderlaget 
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är att det är begränsat och subjektivt, då inga publikationer från t.ex. miljöorganisationerna 

eller samtida nyhetsrapportering om skogsbruket varit representerade.  

 

Urvalet av informanter var avgränsat till skogsägare, uteslutande män, som brukat skog i hela 

sitt vuxna liv. Samtliga informanter har haft eller har ett annat arbete vid sidan av sitt 

skogsbruk. Urvalet är för litet för att vara representativt för alla skogsägare, ett flertal yngre 

skogsägare hade kunnat ändra resultatet väsentligt då de å ena sidan kanske har ”miljötänk” i 

blodet, å andra sidan är ”historielösa” och har mer studiekunskaper än erfarenheter. Just 

självupplevda erfarenheter har varit högst relevanta då det sällan står i historieböckerna om 

den ”vanliga” skogsbrukarens upplevelser.  

 

Den valda metoden med ”tidslinje” har fördelen att det är lättare att sammanfoga och 

överblicka olika händelser. Nackdelen är att det är svårt att vara heltäckande ur olika 

människors perspektiv – att viktiga händelser utelämnats. Det kan också upplevas som rörigt 

om texten inte är tillräckligt stringent.  

 

4.2 Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att rådgivning, utbildning och kunskaper 

är de avgörande framgångsfaktorerna i det fortsatta miljövårdsarbetet. Kunskapen föder 

intresset och då ökar också förståelsen samt viljan att bruka sin skog på ett hållbart sätt, både 

ifråga om produktion och biologisk mångfald. En viss lagstyrning är nödvändig, men 

skogsägaren ska idag bruka sin skog med ”frihet under ansvar”, och då går det att komma 

längre med intresse och engagemang än detaljregler. 

 

Större hänsyn till den enskilde skogsbrukarens äganderätt, erfarenheter och kännedom om sin 

mark är något som både myndigheter samt den allmänna opinionen bör iaktta och värdesätta. 

Det är få ämnen som debatteras så häftigt som naturen och människors påverkan på miljön. 

Debatten är oftast polariserad och gör att olika intressen har svårt att få samsyn hur vi ska 

vårda miljön där människan som brukare är en del av ekvationen. ”Man ser inte skogen för 

alla träd”. Här måste vi lära oss att se människorna bakom skogen. 
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