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Sammanfattning 
 
De ädla lövträden har genom historien varit värdefulla för Sverige och det har 
funnits lagstiftning om dessa sedan 1200-talet. Till de ädla lövträden räknas alm 
(Ulmus glabra Huds.), ask (Fraxinus exelsior L.), avenbok (Carpinus betulus 
L.), bok (Fagus sylvatica L.), ek (Quercus robus L.), fågelbär (Prunus avium L.), 
lind (Tilia cordata Mill.) och lönn (Acer platanoides L.). Syftet med denna 
studie var att undersöka de privata enskilda skogsägarnas uppfattning om 
ädellövskogslagen och om den hämmar nyetablering av ädellövskogsbestånd. 
Frågeställningarna i studien var: Hur påverkar ädellövskogslagen skogsägarens 
beslut vid nyanläggning av skog? Varför påverkar ädellövskogslagen 
skogsägaren i det avseendet som den gör? Vilka åtgärder skulle behövas göras 
eller hur skulle ädellövskogslagen kunna ändras för att öka arealen ädellöv i 
Sverige? I denna studie har två metoder använts för att kunna belysa 
frågeställningarna ur olika perspektiv: enkätundersökning till skogsägare och 
intervjuer med utvalda personer ifrån skogsnäringen. Majoriteten av 
enkätrespondenterna, 83%, ansåg att det behövs mer ädellövskog i Sverige. 
Andelen respondenter som kunde tänka sig att anlägga ädellövskogsbestånd på 
mark där det inte vuxit tidigare var 65%. Respondenternas huvudskäl till att inte 
vilja anlägga en ny ädellövskog var ekonomi och ädellövskogslagen. 
Huvudskälen till att vilja anlägga en ny ädellövskog var sociala värden och 
önskad fördelning mellan olika trädslag på fastigheten. Ädellövskogslagen i dess 
nuvarande utformning verkar hämma skogsägarnas vilja att nyanlägga 
skogsbestånd av ädellöv. Troligtvis behövs det en lagstiftning för att skydda 
arealen med ädellövskog men för att skapa ett intresse för att nyetablera 
ädellövsskog hade det lagliga skyddet behövts göras mer flexibelt samt att 
ytterligare kunskapsmässigt stöd hade erbjudits. 
 
 
Summary 
 
Broad-leaved trees have, throughout history, been of considerable value to 
Sweden and there has been legislation in place regarding a selected group of 
broad-leaved trees since the 13th century. The broad-leaved trees included in this 
group are: elm (Ulmus glabra Huds.), ash (Fraxinus exelsior L.), hornbeam 
(Carpinus betulus L.), beech (Fagus sylvatica L.), oak (Quercus robus L.),  wild 
cherry (Prunus avium L.), linden (Tilia cordata Mill.) and maple (Acer 
platanoides L.). The purpose of this study was to investigate the non-industrial 
private forest owner’s (NIPF) opinion about the Forestry act concerning selected 
valuable broad-leaved forests and if it inhibits the establishment of broad-leaved 
stands. The questions in this study were: How and why does the Forestry act 
affect decisions on forest regeneration? What measures should be taken or how 
could the law be changed in order to increase the extent of areas grown with 
theese selected broad-leaved species in Sweden? Two methods have been used in 
this study on how the law affects the forest owner to elucidate the issues from 
different perspectives: questionnaire surveys to non-industrial private forest 
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owners and interviews to selected persons from the forest industry. The main 
objection for not wanting to create a new broad-leaved stock among the NIPFs 
responding to the questionnaire, was due to economic reasons and the existing 
law. The Forestry act concerning broad-leaved forests in its current form, seems 
to inhibit the forest owners from establish new broad-leaved forests. It is likely 
that legislation is required to protect the area of broad-leaved trees and stands in 
Sweden, however, in order to expand the interest of broad-leaved trees, legal 
protection is likely to be complemented by flexibility and knowledge-based 
support. 
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Abstract 
De ädla lövträden har genom historien varit värdefulla för Sverige och det har 
funnits lagstiftning om dessa sedan 1200-talet. Syftet med denna studie var att 
undersöka de privata enskilda skogsägarnas uppfattning om ädellövskogslagen 
och om den hämmar nyetablering av ädellövskogsbestånd. I denna studie har två 
metoder använts för att belysa frågeställningarna ur olika perspektiv: 
enkätundersökning till skogsägare och intervjuer med utvalda personer ifrån 
skogsnäringen. Enkätrespondenternas huvudskäl till att inte vilja anlägga en ny 
ädellövskog var ekonomi och ädellövskogslagen. Troligtvis behövs det en 
lagstiftning för att skydda arealen med ädellövskog men för att skapa ett intresse 
för att nyetablera ädellövskog hade det lagliga skyddet behövts göras mer 
flexibelt samt att kunskapsmässigt stöd hade erbjudits. 

 
Nyckelord: Ädellöv, skogsvårdslagen, Sverige, lagar 
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Förord 
Detta examensarbetet har genomförts som en del av utbildningen på Skog- och 
träteknikprogrammet, intuition för skog och träteknik vid Linnéuniversitet.  
Intresset för denna studie väcktes under kursen lövskog och förädling I. Under en 
diskussionsuppgift i kursen om ädla lövträd i Sverige och dess framtid väcktes 
mycket tankar och funderingar kring ämnet. Frågor om hur ädellövskogslagen 
påverkar arealen ädellöv och de privata skogsägarna ledde till idén till vårt 
examensarbete.  

 

Vi vill tacka Moelven skog AB, Sveaskog, Sydved, Södra och Linnéuniversitetet 
för att de publicerade vår enkät samt respondenterna som tog sig tid att intervjuas 
och dela med sig av sina tankar och erfarenheter.  Dessutom vill vi rikta ett stort 
tack till vår handledare Cecilia Malmqvist som gett värdefulla råd och 
synpunkter till vårt arbete.  

 

Maja Kroon & Matilda Wallemyr 

Oslo & Tidaholm, 23 maj 2018 
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1. Introduktion 
 
1.1 Ädellövskogslagens historia 
 
De ädla lövträden har genom historien varit värdefulla för Sverige och det har 
funnits lagstiftning om dessa sedan 1200-talet. Under Gustav Vasas tid 
utfärdades ett förbud mot avverkning av vissa lövträdslag och träden blev 
kungens egendom. Sedan dess har det funnits olika lagar om lövträdslag som har 
ändrats och bytts ut. Under 1700-talet ändrades successivt politiken och rätten att 
disponera lövträd blev friare för att i slutet av århundradet gå över till nästan 
fullständig fri disponeringsrätt. En ny skogsvårdslag antogs 1948 som innehöll 
två principer, lönsamhetsprincipen och principen om en jämn avkastning. 
Skogsstyrelsen ansåg att den enskilda skogsägaren skulle driva sin skogsfastighet 
som ett ekonomiskt företag, med mål att lämna ekonomisk vinst (Enander 2007). 
Under 1950-talet var gran (Picea abies (L.) Karst) mer lönsamt och många 
bokskogar avverkades och ersattes med granplanteringar. Denna minskning 
ledde till att regeringen gav Skogsstyrelsen i samråd med Naturvårdverket ansvar 
för att utreda bokskogens framtid i Sverige. Denna utredning resulterade i att det 
år 1974 infördes en bokskogslag med syfte att skydda arealen bokskog och 
hindra omföring till barrskog. Bokskogslagen krävde att skogsägarna sökte 
tillstånd från Länsstyrelsen vid slutavverkning och lagen kombinerades med 
bidrag för att täcka en del av kostnaderna vid föryngring (Almgren et al 2003). 
En ny skogsvårdslag beslutades år 1979 (SVL 1979:429) och i samband med 
detta fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av 
att bevara och skydda lövträden i Sverige. Detta blev underlagsmaterialet för 
riksdagens beslut och regeringens propositioner för att utvidga den dåvarande 
bokskogslagen till en ädellövsskogslag, (SFS 1984:119), som började gälla 1984 
(Notisum 2015, Almgren et al 2003, Ekelund & Hamilton 2001).  
 
1.2 Ädellövskog 
 
Till de ädla lövträden räknas alm (Ulmus glabra Huds.), ask (Fraxinus exelsior 
L.), avenbok (Carpinus betulus L.), bok (Fagus sylvatica L.), ek (Quercus robus 
L.), fågelbär (Prunus avium L.), lind (Tilia cordata Mill.) och lönn (Acer 
platanoides L.). Skogsbestånd med dominerande inslag av ädla lövträd dvs 
ädellövskogar omfattade år 1985 omkring 150 000 hektar (Riksskogstaxeringen 
2018). I ädellövspolitiken fanns det både mål och medel. Målet var att lagen 
skulle förhindra omläggning från ädellövskog till annat ändamål. De medel som 
tillgängliggjordes var dels, ett statligt stöd som skulle underlätta 
beståndsanläggning i dessa skogar och kunskapsuppbyggnad i form av 
rådgivning och läroböcker från Skogsstyrelsen (Ekelund & Hamilton 2001). År 
1994 blev ädellövskogslagen, utan ändringar, inskriven i skogsvårdslagen 
(SFS1993:53) (Notisum 2015, Rydberg et al 2003).  
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Enligt skogsvårdslagen 23§ (Notisum 2015) klassas skog som ädellövskog om 
något av följande kriterier är uppfyllda:  
  

• Beståndet måste vara minst ett halvt hektar och bestå av 70 procent 
lövträd varav minst 50 procent ädla lövträd.  

• Minst ett halvt hektar betesmark som innefattar minst tio ädla lövträd per 
hektar med en diameter på mer än 30 centimeter i brösthöjd.  

  
Sveriges skogar täcker ungefär 2/3 delar av landets yta och de ädla lövträden 
växer naturligt i tre av Sveriges fem vegetationszoner, södra lövskogsregionen 
och södra- och norra barrskogsregionen (FAO u.å., Almgren et al 2003). Idag är 
220 000  hektar skogsmark klassad som ädellövskog enligt skogsvårdslagens 
mening. Det är drygt 1% av Sveriges produktiva skogsmarksareal 
(Skogsstyrelsen 2017a). Enligt Ekelund & Hamilton (2001) kan denna ökning av 
ädellövskog, jämfört med arealen 1985, figur 1, bero på ädellövskogsbidraget, 
vilket var efterfrågat för att få igång en aktiv skötsel samt att hagmarker har 
vuxit igen och utvecklats till ädellövskog. 
 

Figur 1. Arealen produktiv ädellövskog från år 1985–2014. Ej nationalparker, 
naturreservat och naturvårdsområden (Riksskogstaxeringen, 2018). 
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1.3 Lagar och styrmedel 
 
Skogsbruket är viktig för den svenska ekonomin men den har även viktiga 
biologiska och sociala funktioner (André 2017). Skogsägaren är den som är 
ansvarig över förvaltningen av skogen. Idag finns det en tradition med skogliga 
rådgivare som verkar mellan skogsägare och allmänheten (Blennow 2008). 
Loxton et al (2014) skriver i sin studie att konflikter kring förvaltning och 
användning av skogen finns över hela världen. Det uppstår på grund av att 
många är intresserade av hur skogen ska skötas och nyttjas och det är svårt att 
balansera miljömässiga-, ekonomiska- och sociala värden. När dessa konflikter 
uppstår kan regeringen svara genom att införa skogspolitiska förändringar och 
restriktioner, till exempel avverkningsförbud. Förändringar i skogspolitik 
påverkar människor olika beroende på sociala sammanhang, intressen samt 
värderingar och det är viktigt att förstå alla dessa intressegrupper. Yasmet et al 
(2016) skriver att myndigheter och berörda intressenter behöver utveckla en bra 
kommunikations- och förhandlingsprocedur för att hantera eventuella konflikter 
på lämpligt sätt. Skogskonflikter är oftast inte enbart baserade på skogsområden 
utan också relaterade till det sociala och politiska sammanhanget (Yasmet et al 
2016, Mola- Yudefo & Gritten 2010). Det är viktigt att fokusera på de 
konsekvenser som upplevs av de som försörjer sig på skogsproduktion, eftersom 
en förändring påverkar bland annat deras inkomst. Detta innebär att det finns en 
etisk skyldighet att minska de negativa effekterna och istället förbättra de 
positiva effekterna samt skapa möjligheter för de som påverkas av de politiska 
besluten. Om det uppstår missnöjdhet bland skogsägarna kan det leda till 
konflikter (Loxton et al 2014).   
 
För att nå uppsatta politiska mål används olika typer av styrmedel vilket bland 
annat kan vara ekonomiska, administrativa och information. Dessa är utformade 
för att påverka privatpersoner, myndigheter och företags beteende 
(Naturvårdsverket, 2018, Blomquist el al 2018). Ekonomiska styrmedel kan vara 
bidrag vilket kan användas som en uppmuntran eller avgifter för att påverka och 
styra handlingar mot en viss riktning. Administrativa styrmedel innefattar lagar, 
tillsyn och direktiv vilket avser särskilda regler för hur en verksamhet ska 
bedrivas. Information som styrmedel innefattar olika typer av 
informationsinsatser eller rådgivning riktade mot företag eller individer i syfte att 
skapa delaktighet, förändra beteenden och bidra till måluppfyllelse. Information 
som styrmedel kan också användas som ett verktyg för att skapa en acceptans för 
de övriga styrmedlen (Blomquist el al 2018). Skogsstyrelsen är den statliga 
myndigheten inom skogssektorn som ansvarar för lagar och andra styrmedel i 
skogsbruket genomförs (Skogsstyrelsen 2013).  
 
I och med 1948 års skogsvårdslag ville många skogsägare begränsa förekomsten 
av löv i sina föryngringar. De ansåg att de hade ett ”lövproblem” och tyckte att 
lövträden konkurrerade med barrträden om utrymme och näring (Bärring 1965). 
Lövslyet började bekämpas under flera år med kemiska medel som spreds från 
flygplan. Detta för att minska problemet med rot- och stubbskott (Skogsstyrelsen 
2013). Metoden mötte protester speciellt från allmänheten som kände oro för 
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effekten av det kemiska medlet på livsmedel som svamp och bär. År 1983 blev 
all spridning av bekämpningsmedel i skogsbruket förbjudet och sedan 1986 har 
inga flygbesprutningar utförts. Detta innebar i praktiken att i stort sett all 
lövbekämpning försvann (Ekelund & Hamilton 2001). 
  
Under 1980-talet beslutade riksdagen att ge bidrag för att restaurera 
lågproducerande bestånd, s.k. 5:3-skogar. Detta beslut grundades från 
skogsvårdslagens 5§, där det stod att ny skog ska anläggas, i regel gran eller tall, 
om skogen är gles eller består av olämpligt trädslag (Virgin et al 1984). Under 
denna period gav Skogsstyrelsen även bidrag till plantering för nedlagd 
jordbruks- och hagmarker som börjat växa igen av lövträd (Ekelund & Hamilton 
2001, Virgin et al 1984). Det antogs vara mer ekonomiskt gynnsamt att avveckla 
den begynnande lövskogen och istället anlägga granskog (Virgin et al 1984). 
Naturvårdssidan ifrågasatte denna satsning och kritik gavs mot de bidrag som 
betalades ut för att plantera om glesa lövskogar och igenväxande hagmarker i 
södra Sverige till barrskog (Ekelund & Hamilton 2001). Detta resulterade i att 
bidragsreglerna ändrades flera gånger och lagen upphörde 1 januari år 1988 
(Andersson & Björzén 1987, Ekelund & Hamilton 2001).  
  
Under slutet av 1980-talet kritiserades den dåvarande skogsvårdslagen och dess 
tillämpningar. Miljöorganisationer växte sig större och kritik kom för att lagen i 
allt för hög grad gynnade virkesproduktionen och inte tog hänsyn till 
skogsbrukets miljöfrågor. Skogsbruket talade samtidigt om ett missnöje med ett 
allt för detaljreglerat skogsbruk, vilket hindrade dem från att anpassa 
verksamheten till lokala förutsättningar. Regeringen tog kritiken på allvar och 
tillsatte år 1989 en skogspolitisk kommitté (Bäckström 2001). År 1993 beslutade 
riksdagen tillsammans med den skogspolitiska kommittén att skogspolitiken 
skulle kännetecknas av två jämställda mål ett miljömål och ett produktionsmål, 
vilket manifesteras i Skogsvårdslagens första paragraf, se nedan (Andersson & 
Björzén 1987, Bäckström 2001, Skogsstyrelsen 2014a).  
  
1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att 
den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 
behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. (SVL 
1979:429) 
  
Dessa mål ska skogsägaren genom egna insatser och samverkan mellan olika 
skogspolitiska medel nå (Skogsstyrelsen 2014a). Denna skogspolitik i Sverige 
brukar sammanfattas under devisen ”frihet under ansvar”. 
Skogsvårdslagstiftningen innehåller nu ett fåtal styrande och tvingande regler. 
Förenklat ska skogsägarna säkerställa att det kommer upp ny skog efter 
avverkning, ta grundläggande miljöhänsyn vid åtgärder och följa föreskrifter vid 
hantering av skador på skogen. Vid val av skogsbrukets inriktning har 
skogsägaren en stor frihet med syftet att bidra till ett anpassat och varierat 
brukande av skogarna (Skogsstyrelsen 2017d).  
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Dagens regler om ädellövskog innebär att bidrag kan sökas till åtgärder för bland 
annat stängsling, plantering och röjning. För att bli berättigad stöd behöver 
skogsägaren följa vissa villkor, bland annat binder stödet dem till att 10 år från 
att det betalas ut ska åtgärder göras för att beståndet ska utvecklas till 
ädellövskog. (Skogsstyrelsen 2018a). I första hand prioriterar Skogsstyrelsen att 
redan befintliga ädellövskogar ska föryngras eller utföra åtgärder för att 
ädellövskogen ska anläggas på en annan plats inom bruksenheten enligt 25§ i 
skogsvårdslagen (Notisum 2015, Skogsstyrelsen 2018a). För att flytta ett 
ädellövskogsbestånd inom fastigheten behöver skogsägaren kontakta 
Skogsstyrelsen eller skriva i fritextrutan i en avverkningsanmälan. Därefter 
kommer Skogsstyrelsen ut till fastigheten för att i samråd med skogsägaren 
bestämma en ny plats samt bidra med rådgivning för att skogsägaren ska lyckas 
med föryngringen. Detta är kostnadsfritt (Andersson 2018). I andra hand 
prioriteras bidrag för röjning, i tredje hand nedtagning av stängsel och i fjärde 
hand nyanläggning av ädellövskogsbestånd där det inte har vuxit tidigare.   
 
1.4 Klimatförändringar  
 
Människan är beroende av ekosystemstjänser från skogen till exempel timmer, 
vattenresurser och miljöer som bidrar till rekreation och välbefinnande (Felton et 
al 2016). Det svenska skogsbruket påverkas idag av klimatförändringar och står 
inför en osäker framtid (Eriksson et al 2007). Klimatförändringarnas effekter 
pekar mot att det årligen blir högre medeltemperatur vilket leder till blötare 
vintrar och torrare och varmare somrar i nordvästra Europa (Weemsta et al 
2013). Troligtvis kommer detta innebära konsekvenser som är både positiva och 
negativa för det svenska skogsbruket (André et al 2017). Den genomsnittliga 
tillväxten kommer att öka samtidigt ökar risken för stormskador, skogsbränder, 
olika skadedjur och sjukdomar särskilt, granbarkborre och rotröta (André et al 
2017, Eriksson et al 2007, Eriksson et al 2015, Subramanian et al 2015). Detta 
ger skogsägarna anledning att sprida riskerna i sitt skogsbruk genom att ge plats 
åt fler trädslag i skogen och att öka arealen blandbestånd (Eriksson et al 2007, 
Subramanian et al 2015). Jactel & Brockerhoff (2007) skriver i sin studie att 
analyser har visat att sammansättning av olika trädslag är viktigt. Det skapar ett 
stort urval av livsmiljöer och den biologiska mångfalden ökar. Deras studier 
visar även att angrepp av trädslagsspecifika skadegörare generellt är lägre i 
blandbestånd än i trädslagsrena skogsbestånd. Detta kan bero på att trädens 
lukter blandas och insekter får svårare att hitta specifika trädslag.   
 
1.5 Sveriges skogsägare 
 
Ägarna av Sveriges skogar delas in i tre grupper avseende företagsform där den 
största är de privata enskilda ägarna (fysiska personer, dödsbon och bolag som 
inte är aktiebolag) som tillsammans äger 50% av skogsmarken. Privatägda 
aktiebolag äger 25% och resterande 25 % ägs tillsammans av statliga aktiebolag, 
övriga privata ägare och andra allmänna ägare (Appelstrand, 2007, 
Skogsstyrelsen 2014b). Antalet enskilda skogsägare år 2012 var 329 451 som 
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brukade drygt 240 000 brukningsenheter, vilket innebär att vissa enheter ägs av 
fler än en person (SCB, 2014, Skogsstyrelsen 2017a).  
 
Av den enskilda skogsägaren var 61% män, 38% kvinnor och för 1% saknades 
det uppgift om kön (Skogsstyrelsen 2014b). Storleken på brukningsenheterna 
skiljer sig åt men medelstorleken är på drygt 45 hektar. Män äger i genomsnitt 
större arealer än vad kvinnor gör (SCB, 2014). Av de ädla lövskogarna i Sverige 
äger de privata skogsägarna drygt 80 procent (Skogsstyrelsen 2017a).  
 
1.6 Problemformulering 
 
Då skogsägaren är en företagare behöver inkomstmöjligheterna för varje 
investering bedömas på både lång och kort sikt. Det kräver både kunskap och 
förutsättningar för att våga satsa på investeringar där inkomsten kan komma 
långt i framtiden, som till exempel en del av de ädla lövträden med en lång 
omloppstid. Samtidigt ska såväl miljöhänsyn och sociala värden bibehållas och 
kanske stärkas. (Ingemarsson et al 2006). Lagar och skogspolitik sätter ramarna 
för verksamheten. Skogsägarens mål har historiskt och är fortfarande ofta 
kopplat till politiska initiativ för att få ett hållbart och framgångsrikt skogsbruk 
(Bäckström 2001, Ingemarsson et al 2006, Skogsstyrelsen, 2013). När det gäller 
de ädla lövträden så visar historien att de troligtvis endast till viss del kan 
skyddas med lagar. Samtidigt som lagliga skydd i vissa fall till och med kan 
utgöra ett hinder (Rydberg et al 2003). En skogsägare som planterar eller gynnar 
ädellöv måste enligt ädellövskogslagen ha kvar den i all framtid (Ingemarsson et 
al 2006).  
  
1.7 Syfte  
 
Syftet med denna studie var att undersöka de privata enskilda skogsägarnas 
uppfattning om ädellövskogslagen och om den hämmar nyetablering av 
ädellövskogsbestånd.  
  
1.8 Frågeställningar: 
 

• Hur påverkar ädellövskogslagen skogsägarens beslut vid nyanläggning av 
skog? 

• Varför påverkar ädellövskogslagen skogsägaren i det avseendet som den 
gör? 

• Vilka åtgärder skulle behövas göras eller hur skulle ädellövskogslagen 
kunna ändras för att öka arealen ädellöv i Sverige? 
 

1.9 Avgränsningar 
 
Studien avgränsades till enskilda skogsägare med mark i de delar av Sverige där 
ädla lövträd har sitt utbredningsområde. På samma sätt var de representanter från 
myndigheter och skogsnäringen som intervjuades i studien verksamma i det 
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område där det kan vara aktuellt att i dagens klimat odla ädellöv. Studien 
undersöker inte virkesförrådet för ädla lövträd utan endast arealerna. 
 

2. Material och metoder  
 
2.1 Vetenskaplig metodik  
 
I denna studie om hur ädellövskogslagen påverkar skogsägaren har två metoder 
använts för att belysa frågeställningarna ut olika perspektiv: enkätundersökning 
och intervjuer.  
  
2.1.1 Enkätmetodik  
 
Enkätundersökning har använts som huvudmetod för att samla in de privata 
skogsägarnas uppfattning om ädellövskogslagen och hur den påverkar dem. De 
som deltar i en enkätundersökning kallas för respondenter. Enkätmetoden 
möjliggör att många människor kan omfattas, eftersom respondenterna svarar på 
samma frågor blir sammanställning och bearbetning av materialet likformigt 
(Ejvegård 2009). Frågorna utformades för att i enlighet med Ejvegård (2009) 
vara tydliga och inte ledande. Dessutom rekommenderar Ejvegård (2009) att 
antalet frågor ska vara begränsat, då det i regel gäller att ju fler frågor desto färre 
svar från respondenter. Enkäten som användes utformades på hemsidan 
easyQuest.com som är ett onlineverktyg. Enkäten som gjordes i studien var både 
kvalitativ och kvantitativ. Vissa frågor var kvantifierbara och vissa frågor, som 
bestod av kommentarer eller fritext, var kvalitativt material (Ejlertsson 2005). 
När enkätfrågorna hade utformats testades den på en grupp utvalda skogsägare, 
med olika ålder och bakgrund varefter justeringar av frågorna gjordes. Först 
därefter lades enkät ut till respondenterna. Efter att enkäten avslutades laddades 
alla svar ner till ett kalkylblad för att sedan kunna bearbetas med Microsoft 
Excel.  
 
2.1.2 Intervjumetodik  
 
Som ett komplement och stöd till enkätundersökningen har kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Den semistrukturerade intervjun är en 
blandning av strukturerad intervju som har fasta frågor- och svarsalternativ och 
en ostrukturerad intervju som är öppen och informell som skapar möjlighet att 
framhäva tankar, erfarenheter och känslor hos den intervjuade (Dalen 2015). 
Intervjuerna utgick i enlighet med Dalen (2015) från huvudämnet, i detta fall 
organisationens inställning till ädellövskog och hur de förmedlade detta utåt. 
Andra ämnen diskuterades också, som till exempel vad de intervjuade trodde att 
skogsägarna hade för åsikter i frågan. Intervjufrågorna i sin helhet finns i bilaga 
3. Den valda formen av intervju förutsätter att intervjuaren är påläst och är 
flexibel för att kunna fånga upp och utveckla ämnet (Dalen 2015).  
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2.2 Genomförande 
 
2.2.1 Enkät 
 
Enkäten i sin helhet bestod av 16 frågor, bilaga 1. Fråga 1–9 var bakgrundsfrågor 
som behandlade bland annat respondenternas ålder, kön och vilken målklassning 
deras ädellövskogsbestånd hade beroende på om skogsägaren vill satsa på 
produktion eller prioritera andra värden. De fyra olika målklasser för 
skogsbestånd som togs upp i enkäten var: produktion med generell hänsyn (PG), 
produktion med förstärkt hänsyn (PF) naturvård skötsel (NS) och naturvård orört 
(NO) (Skogsstyrelsen 2017b). Frågorna 10–14 behandlade respondenternas 
uppfattning om ädellövskog och ädellövskogslagen. Eftersom dessa frågor kunde 
ha mer än en faktor som påverkade respondenterna fanns det möjlighet att välja 
flera svar och dessutom skriva egna kommentarer. Det fanns bland annat frågor 
ifall ädellövskogslagen påverkade dem vid val av trädslag vid nyanläggning, och 
vilka huvudskälen var för dem att vilja alternativt inte vilja nyanlägga ett 
ädellövskogsbestånd. Fråga 15 behandlade hur respondenterna trodde Sveriges 
ädellövskogar hade utvecklats om inte lagen hade funnits. I fråga 16 kunde 
respondenterna lämna förslag på hur de ansåg ädellövskogslagen kunde vara 
utformad för att öka arealen ädellöv i Sverige.   
 
2.2.2.1 Enkätutskick och spridning  
 
För spridning av enkäten kontaktades Moelven skog AB, Sveaskog, Sydved, och 
Södra, då dessa är skogsbolag med verksamheter i de delar av Sverige där 
ädellövskog växer. En länk till enkäten publicerades på respektive företags 
Facebook-sida under februari-mars samt på Skog och trä – LNU och skog- och 
träteknikprogrammet ht15 Facebook-sidor. Svarstiden för enkäten var 4 veckor.  
 
2.2.2.2 Enkät till skogsägarna 
 
Totalt var det 82 personer som svarade på enkäten. Av dessa svarade 78 att de 
var skogsägare och fyra att de inte var det. Med ledning av de övriga svaren som 
de sistnämnda fyra lämnade gjordes tolkningen att tre av de fyra var skogsägare. 
Dessa 81 svar har bearbetats i resultatet.  
 
2.2.2.3 Beskrivning av skogsägarna 
 
Av respondenterna var fördelningen mellan män och kvinnor, 67% män och 33% 
kvinnor. Åldersfördelningen bland respondenterna visar att åldrarna 31–40 och 
51–60 tillsammans står för 55%, figur 2.  
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Figur 2: Respondenternas åldersfördelning, andel (%) i respektive åldersklass.  

Majoriteten av skogsägarna som svarat, 50%, har ägt sin fastighet i 11 år eller 
mer, de andra två grupperna, 1–4 år och 5–10 år, är fördelade på en fjärdedel var. 
När det gäller storleken på fastigheten som respondenterna äger har 45% svarat 
att de äger 1–50 ha, 23 % att de äger fastigheter på 50–100 hektar, 27% att deras 
fastighet var 100–500 hektar och 5% svarade att deras fastighet var 500 hektar 
eller mer. Av respondenterna som ägde 500+ hektar var andelen kvinnor 75%, 
figur 3. Av alla respondenternas fastigheter låg 65% antingen i Småland, Öland, 
Skåne, Blekinge eller Halland, figur 4.  

 
Figur 3, Storlek på respondenterna skogsfastighet (hektar), andel (%) fördelat på kön. 
Siffrorna över staplarna anger antalet respondenter som stapeln är baserad på. 
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Figur 4: Vilket/vilka landskap respondenternas skogsfastighet ligger i, andel (%). 
 
2.2.2 Intervjuer  
 
Intervjuerna utfördes med utvalda personer från skogsnäringen över telefon 
under perioden 23 - 27 mars 2018. De intervjuade var Anders Ekstrand, 
lövexpert på Södra, Per Hazell, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, Klas 
Gustavsson, enhetschef för egendomsförvaltningen på Växjö stift och Mattias 
Magnusson miljösamordnare på Växjö stift.  
 
2.3 Bedömning av tillförlitlighet  

För att undersöka hur säker en enkätundersökning är används begreppet validitet 
och reliabilitet. Validitet innebär enkätfrågornas förmåga att mäta vad de är 
avsedd att mäta och reliabilitet att upprepade mätningar skulle ge samma resultat 
(Ejlertsson 2005). I enkätundersökningen har flera åtgärder gjorts för att minska 
det slumpmässiga felet och risken att respondenterna inte förstår frågorna. Till 
exempel fick en test-grupp bestående av skogsägare testa enkätfrågorna och 
komma med synpunkter samt förbättringsförslag under utformningen. På så vis 
kunde bristfällig frågeteknik, oklara svarsalternativ och frågor uppmärksammas 
(Ejvegård 2009). Enligt Ejvegård (2009) krävs det att mer än 40 personer har 
svarat på en enkät för att resultatet ska ge en rättvis bild. Fler svar ger ett mer 
säkert resultat och möjlighet att redovisa svarsalternativen i procent. 

Intervjupersonerna valdes med avsikten att få fler åsikter och tankar om ämnet. 
De har olika bakgrund och tjänstefunktioner och verkar i olika typer av företag 
och organisationer. För att få genomtänkta och trovärdiga svar skickades 
frågorna till intervjupersonerna några dagar innan intervjun, för att de skulle få 
möjligheten att förbereda sig. 
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2.4 Bearbetning av resultat   
 
Enkätundersökningens resultat är baserat på 81 svar om inget annat anges, då 
respondenterna på vissa frågor kunde ange flera svarsalternativ. Förutom 
presentationer av hela respondentgruppens svar, presenteras också jämförelser 
mellan grupper av olika kön, ålder, storlek på fastigheten eller hur länge de varit 
skogsägare. Den statistiska bearbetningen har gjorts med chi-två-tester för att 
avgöra om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan olika grupper. 
Signifikansnivån α=0,05 har använts i samtliga analyser. De frågor som bestod 
av övriga kommentarer sammanfattades i text under respektive fråga. För att läsa 
varje enskild kommentar i sin helhet hänvisas till bilaga 2. Under intervjuerna 
antecknades vad intervjupersonerna svarade och det som diskuterades. Efter att 
alla intervjuerna var genomförda sammanställdes och sammanfattades 
intervjupersonernas olika uttalande per fråga. 
 

3. Resultat  
 
3.1 Enkät till skogsägare  
 
De allra flesta av respondenterna, 92%, kände till skogsvårdslagens regler om 
ädellöv, varav 46% kände till den väl och visste vad den innebär. Övriga 8% 
kände inte till skogsvårdslagens regler om ädellövskog.  
 
3.1.1 Ädellövskog på respondenternas fastighet  
 
Den övervägande delen av respondenterna 93%, angav att de hade ädla lövträd 
på sin fastighet. Av de svarande hade 38% ädellövskogsbestånd i samma 
utsträckning som när de ärvde/köpte/fick fastigheten, 22% hade ökat arealen med 
ädellövskogbestånd jämfört med när de ärvde/köpte/fick fastigheten och 33% 
hade ädellöv men inget ädellövskogsbestånd i lagens mening. De 
ädellövskogsbestånd som var målklassade fördelade sig jämt mellan NS och PG 
medan NO och PF förekom mer sparsamt, figur 5. 
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Figur 5: Fördelning av målklasser för respondenternas ädellövskogsbestånd. NO – 
naturvård orört, NS – naturvård skötsel, PF – produktion förstärkt miljöhänsyn, PG – 
produktion – generell miljöhänsyn, andel (%). Resultatet är baserat på 124 svar från 81 
respondenter. 
 
3.1.2 Respondenternas åsikter om ädellövskog och ädellövskogslagens påverkan  
 
Majoriteten av respondenterna, 83%, ansåg att det behövs mer ädellövskog i 
Sverige. Det gick inte att se någon tydlig skillnad i hur olika åldersgrupper tänkte 
i denna fråga, figur 6. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan 
yngre (18–40 år) och äldre (41+ år) (P=0,079). Inte heller hur länge de ägt sin 
fastighet 1-10 år eller mer än 10 år var någon faktor som hade betydelse för 
denna fråga (P=0,591).  
 
Sammanfattande kommentarerna som framkom gällande om respondenterna 
ansåg att det behövdes mer ädellövskog i Sverige. 

o Ståndortsanpassa skogarna efter ett varmare klimat. 
o Det behövs mer löv- och blandskogar och det är viktigt att ädellöv finns i 

dess naturliga utbredningsområde. 
o Under förutsättningar att det går att bedriva ett produktivt skogsbruk och 

inte ädellövskogsbestånden blir klassade som nyckelbiotoper. 
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Figur 6: Respondenterna uppfattning om det behövs mer ädellövskog i Sverige, 
andel (%), i respektive åldersklass.  
 
Andelen respondenter som kunde tänka sig att anlägga ädellövskogsbestånd på 
mark där det inte vuxit tidigare var 65%. De yngre respondenterna var mer 
tveksamma till att anlägga ny ädellövskog där det inte tidigare har vuxit 
ädellövskog, figur 7. Av de yngre respondenterna (18–40 år) var det 52 % som 
kunde tänka sig att anlägga en ny ädellövskog jämfört med 78% av de äldre 
respondenterna (40+ år) (P = 0,016). Däremot syntes ingen signifikant skillnad 
mellan de som ägt sin skog, 1–10 år jämfört med mer än 10 år (P=0,6999).  
 
Sammanfattande kommentarer som framkommit om respondenterna skulle 
kunna tänka sig att anlägga en ny ädellövskog där det inte har vuxit ädellöv 
tidigare.  

o Svårt att få lönsamhet. 
o Ser problem i att inte får testa utan att marken låses för all framtid direkt. 
o Beror på regelverket. 
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Figur 7: Om respondenterna kan tänka sig anlägga en ny ädellövskog där det tidigare 
inte har vuxit ädellövskog, andel (%) i respektive åldersklass.  
 
En övervägande del, 60%, av respondenterna svarade att de inte påverkades av 
ädellövskogslagen vid valet av trädslag vid nyanläggning av skogsbestånd. 
Skogsägare som ägt sin skog i mer än 10 år anser sig påverkas mer av lagen än 
de som ägt sin skogsfastighet i 1–10 år (P =0,00001), figur 8. Det fanns även en 
signifikant skillnad (P =0,005) mellan de yngre respondenterna (18–40 år) där 
endast 24% ansåg att de påverkades av lagen jämfört med 51% av de äldre (41 + 
år), figur 9.  
 
Kommentarer som framkommit gällande val av trädslag vid nyanläggning av 
bestånd och ädellövskogslagens påverkan.  

o Bidragen påverkar besluten. 
o Påverkas, då skogsägarna tvingas tänkas strategiskt kring föryngring av 

ädellöv. 
o Har rätt ståndort för ädellöv men vågar inte pga ”inlåst-effekten”. 
o Väljer att inte anlägga pga. osäkerhet i framtidens skogspolitik. 
o Lagen begränsar rätten till fritt ägande. 
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Figur 8: Om ädellövskogslagen påverkar respondenternas val av trädslag vid 
nyanläggning av skogsbestånd, andel (%) baserat på hur länge de har ägt sin 
skogsfastighet.  
 
 

 
Figur 9: Om ädellövskogslagen påverkar respondenternas val av trädslag vid 
nyanläggning av skogsbestånd, andel (%) i respektive åldersklass.  
 
Sociala värden och fördelning mellan trädslag på fastigheten framträder som 
respondenternas två huvudskäl till att vilja anlägga ett nytt ädellövskogsbestånd 
där det inte vuxit ädellövskog, figur 10. Respondenter som äger 500+ hektar 
anser att certifiering och klimatförändringar är viktigare än sociala värden, figur 
11. Det var 3% av de som ägde 50-100 hektar som ansåg att ädellövskogslagen 
var en anledning till att anlägga en ny ädellövskog på sin fastighet, figur 11.  
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Sammanfattande kommentarer gällande respondenternas huvudskäl att vilja 
anlägga ädellövskog.  

o Trevligt med variation i skogen, sprider riskerna och öka den 
biologiska mångfalden. 

o Väljer att inte anlägga då det är dålig ekonomi och omloppstiden är 
dubbelt så lång jämfört med till exempel gran.  

 

 
Figur 10: Vilka huvudskäl respondenterna har till att vilja anlägga ädellövskog 
där det inte tidigare har vuxit ädellövskog, andel (%). Resultatet är baserat på 
124 svar från 81 respondenter. 
 

 
Figur 11: Respondenternas huvudskäl till att vilja anlägga ädellövskog där det 
inte tidigare har vuxit ädellövskog, andel (%) baserat på antal hektar de äger. 
Resultatet är baserat på 124 svar från 81 respondenter. 



 

17 
Kroon & Wallemyr 

 

Ekonomi är en viktig aspekt till varför respondenternas inte vilja anlägga ett nytt 
ädellövskogsbestånd där det inte tidigare har vuxit ädellövskog, men även 
ädellövskogslagen verkar påverka viljan till nyanläggning, figur 12. Oavsett 
storleken på respondenternas fastigheter var ekonomi och ädellövskogslagen 
huvudskälen till varför de inte väljer ädellöv, figur 13. 

Sammanfattande kommentarer gällande respondenternas huvudskäl att inte vilja 
anlägga ädellövskog. 

o Tidskrävande och omständligt att bygga stängsel och underhålla 
dessa. 

o Ogillar centrala beslut. 
o Produktionsbortfall jämfört med gran 
o Problem med vilt. 
o Finns inga skäl på bra mark i södra Sverige med tanke på 

klimatförändringar. 

 

o  

Figur 12: Respondenternas huvudskäl till att inte vilja anlägga ädellövskog där det inte 
tidigare har vuxit ädellövskog, andel (%). Resultatet är baserat på 100 svar från 81 
respondenter. 
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Figur 13: Respondenterna huvudskäl till att inte vilja anlägga ädellövskog där 
det inte tidigare har vuxit ädellövskog, andel (%) grupperat efter fastighetens 
storlek. Resultatet är baserat på 100 svar från 81 respondenter.  
  
3.1.3 Ädellövskogsutveckling och förbättringsförslag  
 
På frågan hur Sveriges ädellövskogar hade utvecklats om inte ädellövskogslagen 
hade funnits trodde 49% av respondenterna att det hade varit mindre ädellövskog 
idag än när den infördes, 16% att det hade funnits mer ädellövskog idag än när 
den infördes och 35% antog att det hade varit ungefär densamma idag som när 
den infördes. Respondenterna som ägde 50–100 hektar skog, trodde i högre 
utsträckning än övriga att det skulle funnits oförändrad eller mindre ädellövskog 
idag om inte lagen funnits. Det var ingen i denna grupp som trodde att avsaknad 
av lagen skulle ha medfört mer ädellövskog, figur 14. 
 
Sammanfattning av kommentarer från respondenterna om förslag på hur 
ädellövskogslagen skulle vara utformad för att öka arealen ädellövskog i Sverige. 
 

o Det ska vara enklare att flytta ädellövskogsbestånd inom fastigheten. 
o Större flexibilitet för skogsägare skulle göra att fler vågar anlägga 

ädellöv. 
o Skogsägarna är individer, vissa vill ha ädellöv andra inte. Olika 

skogsägare ger en mångfald i skogen, men lagar försvårar och 
irriterar.  

o Plocka bort lagen och ge istället information och utbildning om 
lönsamheten i att odla ädellöv.  

o Mer flexibilitet i lagen som gör det möjligt att prova ädellöv under en 
period utan att bli låst.  
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Figur 14: Hur respondenterna trodde att ädellövskogen i Sverige hade utvecklats 
om inte ädellövskogslagen hade funnits, andel (%) baserat på hur många hektar 
skog de äger.  

 
3.2 Intervjuer 

Vad är syftet med ädellövsskogslagen?  

Intervjupersonerna var gemensamt överens om att syftet med ädellövsskogslagen 
var att bevara och bibehålla arealen av ädellövskog som tidigare var hotad då 
mycket ädellövskog avverkades och föryngrades med barrskog. Eftersom 
ädellövskogen är viktigt då den har stora miljövärden och behövs för att bevara 
den biologiska mångfalden. Alla ansåg att syftet med lagen har uppfyllts då 
ädellövskogen har bevarats och även ökat de senaste åren. Hazell berättade att 
lagens syfte kan vara otydlig eftersom det kan tolkas som att arealen 
ädellövskogen borde öka men den finns för att bibehålla arealen.  

Hur arbetar ni med ädellövskog i er organisation och vad har ni för 
målsättning? 

Hazell ansåg att Skogsstyrelsen arbetar mycket med ädellövskog. De arbetar med 
lagtillsyn, för att se till att skogsägarna följer lagen, rådgivning och 
ädellövskogsbidrag. Rådgivning och ädellövskogsbidrag går i första hand till 
skogsägare som har ädellövskog sedan tidigare. Hazell berättade att 
Skogsstyrelsens målsättning är att bibehålla och i viss mån försöka öka 
ädellövskogen. De har denna målsättning eftersom Skogsstyrelsen är en 
myndighet och får direktiv uppifrån som behövs följas och uppnås.  
Ekstrand berättade att Södras målsättning med ädellövskog är att den ska brukas 
och avsättas eftersom de anser att det är bäst för skogsägaren. Enligt Ekstrand 
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består 20% av Södras inköpta virke av löv och de har startat en tillverkning av 
textil på björk och bok i Mörrum. Han förklarade att i vissa delar av Sverige om 
krävs att skogsägaren har 50% lövskog på sin fastighet för att vara 
dubbelcertifierad. Ekstrand påpekade att mycket av ädellövskogen inom Södra är 
avsatt till NS och NO och att det inte är målet men att det blir avsatt när skogen 
har vuxit igen och det har ett lågt virkesvärde.  
 
Gustavsson förklarade de har en målsättning på ett långsiktigt och hållbart 
skogsbruk utifrån ekonomi och miljö. Han ansåg att ädellövskogar har de högsta 
naturvärdena och att Växjö stift arbetar utifrån skogsvårdslagen där det står att 
miljövärden ska skyddas och värnas. Magnusson berättade att Växjö stift har ett 
begränsat antal bestånd med ädellöv men de som finns sköts utifrån beståndens 
egenskaper. Är det en god tillväxt och fina stockar sköts ädellövskogsbestånden 
som produktionsskog medan sämre tillväxt med höga naturvärden sätts av till 
NS.  

Hur ser valet eller rådgivningen avseende trädslagsval vid plantering ut i 
din organisation? Vilka faktorer spelar in vid valet/rådet?  

Både Ekstrand och Hazell förklarade att på Södra och Skogsstyrelsen är det i 
första hand skogsägarens vilja och målsättning som avgör vilka trädslag som ska 
planteras. Hazell berättade att på Skogsstyrelsen spelar även de ekonomiska 
avsättningarna en stor roll eftersom de varje år får en viss summa pengar att dela 
ut i ädellövskogsbidrag till skogsägarna. Han förklarade för att få 
ädellövskogsbidrag ställer Skogsstyrelsen vissa krav till exempel att de ska vara 
ett hägn runt ädellövskogen och att blanda ek med gran inte är godkänt utan de 
vill ha rena lövbestånd och rekommenderar björk som amträd. Ekstrand 
uppfattade att det fanns olika skäl till att skogsägare planterar ädellöv vissa tror 
på en ekonomisk avkastning på långsiktig, andra för att få en trevlig miljö kring 
hus eller för att öka viltet. Han ansåg inte att det var många som valde 
ädellövskog på grund av den biologiska mångfalden. Gustavsson och Magnusson 
berättade att de väljer trädslag utifrån ståndorten och att de anpassar sitt 
skogsbruk efter det. De sa även att den ekonomiska aspekten spelar roll och de 
anser att det är mer ekonomiskt att plantera gran eftersom ädellöv har en hög 
avverknings ålder.   

Hur tror du att lagen påverkar skogsägarens val av trädslag vid anläggning 
av ny skog (där det inte tidigare vuxit ädellöv)? 

De fyra som intervjuades ansåg att lagen troligtvis påverkar skogsägarna negativt 
vid nyanläggning av skog eftersom de blir låsta till att ha ädellövskog för alltid 
och att skogsägarna kan bli osäkra eftersom det är en lag. Gustavsson och 
Magnusson ansåg att lagen var fyrkantig och att många skogsägare troligtvis 
tvekar eftersom det finns en risk att ädellövskogsbestånden ska få höga 
naturvärden och avsättas för naturändamål. Hazell tyckte att en positiv aspekt 
med lagen är att skogsägaren kan få stöd och bidrag till skötseln av ädellövskog.  
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Vilka tror du är huvudskälen till att en skogsägare väljer att anlägga 
ädellövskog där det inte tidigare funnits alternativt väljer att inte göra det?  

Hazell trodde att många skogsägare är intresserade och vill ha en variation i 
skogen. Han antog att det även berodde på erfarenhet och att det till exempel i 
södra Sverige finns en tradition att plantera ädellövskog.  Hazell ansåg att det är 
spännande och vackert med ädellöv och han trodde även att skogsägarna vill 
anlägga på grund av en långsiktig investering. Varför skogsägarna väljer att inte 
anlägga ädellöv antog han var på grund av skogsägarna låser och begränsar sig, 
problem med vilt och att ädellövskog är svårt att sköta.   

Ekstrand trodde att huvudskälen till att välja ädellövskog är av ekonomiska, 
estetiska eller jakt aspekter. Att skogsägare inte väljer att anlägga ädellöv antog 
han är på grund av lagen och att det finns en risk att staten kan göra nyckelbiotop 
eller naturreservat av bestånden.    

Gustavsson och Magnusson antog att skogsägare väljer ädellöv för att skogen 
ska få estetiska och sociala värden eller för att få en variation av trädslag. Att 
skogsägarna inte väljer ädellövskog antog de är på grund av ekonomiska skäl 
och att även lagen kan spela in då det blir en "inlåsningseffekt".  

Anser ni att ädellövskogslagen borde ändras eller kompletteras, i så fall hur, 
eller borde den plockas bort?  

Hazell tyckte att ädellövskogslagen ska vara kvar så som den är utformad idag. 
Dock ansåg han att det skulle var en större frihetsgrad och att målsättningen med 
ädellövskog ska bli mer tydlig för att lättare förstå vad som ska uppnås. 
Ekstrand, Gustavsson och Magnusson ansåg alla tre att lagens syfte var bra men 
att den borde ändras och bli mer flexibel. De ansåg att det borde vara enklare för 
skogsägare att efter avverkning kunna flytta och återbeskoga med ädellöv på en 
annan plats inom fastigheten. Gustavsson påpekade att ädellöv är krävande 
näringsmässigt och även om en skogsägare vill anlägga ädellöv är det inte säkert 
att det går på grund av ståndorten.   

Vad tror du om framtiden för de ädla lövträden i Sverige?  

Gemensamt trodde de alla att de ädla lövträden har en god framtid i Sverige och 
då främst på grund av de kommande klimatförändringarna som troligen kommer 
gynna lövträden. De trodde även att skogsägarna kommer vilja ha mer variation 
på sin fastighet, kring hus och vägar men även i bestånd ute i skogen. 
Gustavsson och Magnusson nämnde en risk med en ökad areal ädellöv i 
framtiden är att det finns många sjukdomar som angriper dessa träd.  
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4. Diskussion  
 
4.1 Uppfattning om ädellövskog och ädellövskogslagen 
 
Av enkätrespondenterna (skogsägarna) ansåg 83% att det behövdes mer 
ädellövskog i Sverige men det var endast 65% som kunde tänka sig att anlägga 
en ny ädellövskog. Så även om de vill se en utveckling av ädellövskogsarealen, 
är det något som får dem att tveka inför att odla ädellöv. Respondenternas 
huvudskäl till att inte vilja anlägga en ny ädellövskog var ekonomi och 
ädellövskogslagen. Övriga kommentarer i frågan förstärker dessa skäl och de har 
kommenterat att ”ädellövskogen var tidskrävande”, ”ger produktionsbortfall 
jämfört med granen” och att de ”ogillar centrala beslut”. Det var en större andel 
av de äldre (40+ år) respondenterna som ansåg att lagen påverkade deras beslut 
vid anläggning av ädellöv jämfört med de yngre (18-40år). På samma sätt ansåg 
respondenterna som ägt sin skog mer än 11 år i högre utsträckning att de blev 
påverkade av lagen jämfört med de som ägt sin skog kortare tid. Grupperna 
”äldre skogsägare och ”ägt sin skog i mer än 11 år” sammanfaller troligtvis till 
viss del. Det kan också vara så att dessa grupper är mer tongivande i kontakten 
med myndigheter och i den offentliga debatten, vilket kan vara en av orsakerna 
till att alla intervjuade var överens om att lagen påverkar skogsägaren negativt 
vid val av nyanläggning. Trots att de äldre uppfattar att lagen påverkar deras val 
vid nyanläggning av ädellöv är de mer villiga att nyanlägga ädellövskog än vad 
de yngre är. Det skulle kunna indikera att ekonomin är en ännu viktigare orsak 
till tvekan än vad lagen är, där det är troligt att yngre och/eller skogsägare som 
inte ägt sin skog så länge har en ekonomisk situation som inte möjliggör så 
många frihetsgrader. De skogsägarna kanske helt enkelt inte har råd att prioritera 
sociala värden och en annan trädslagsfördelning.  
 
 Ekstrand (2018) trodde att ett av skälen till att skogsägare väljer ädellöv var på 
grund av ekonomiska aspekter vilket inte alls speglar respondenternas svar. Det 
var sociala värden och trädslagsfördelning som var huvudorsakerna till att 
nyanlägga ädellövsbestånd. Respondenternas övriga kommentarer till huvudskäl 
att anlägga ädellövskog var: ”Trevligt med variation i skogen,” att de vill ”sprida 
riskerna” och ”öka den biologiska mångfalden”. Dessa aspekter är inte lika enkla 
att omsätta i ekonomiska termer, i alla fall inte på kort sikt. Det lagliga skyddet 
behöver troligtvis kompletteras med kunskapsmässiga stöd i form av 
information, utbildning och rådgivning om hur ädellövskog kan ge en god 
ekonomisk avkastning. Detta skulle troligtvis vara ett bra sätt att uppmuntra och 
skapa en ekonomisk övertygelse bland skogsägare, skogsbolag och 
skogsförvaltare för att öppna möjligheten att kunna utöka arealen. Enligt 
Andersson (2018) går det inte att tvinga fram ädellöv utan det måste finnas ett 
intresse hos skogsägarna att vilja sköta och öka arealen. 
 
Klimatförändringar var det tredje huvudskälet till att respondenterna skulle välja 
att anlägga ett nytt ädellövskogsbestånd. Respondenterna lämnade även 
kommentarer, att satsa på ädellöv på rätt marker är en självklarhet med tanke på 
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kommande klimatförändringar. Dessa resultat pekar mot att skogsägarna tänker 
långsiktigt och är medvetna om klimatförändringar och den osäkra framtiden 
som Eriksson et al (2007) skriver om. Det framkom även under intervjuerna att 
ädellövskogen troligtvis har en god framtid i Sverige då klimatet förmodligen 
kommer bli varmare och detta gynnar lövträd. Enligt Subramanian et al (2015) 
finns det en risk att granbarkborre och rotröta kommer bli vanligare i framtiden 
och det kan vara bra att blanda in fler trädslag i sitt skogsbruk för att sprida 
riskerna. Dock påpekade Gustavsson (2018) att ädellöv inte är riskfritt eftersom 
det finns sjukdomar och skadedjur på dem. Det kan i framtiden vara en god idé 
att utöka arealen blandbestånd då det enligt Jactel och Brockerhoff (2007) skapas 
en stor biologisk mångfald och angrepp av skadedjur är mindre i dessa bestånd 
än i monokulturer. 
 
4.2 Förbättringsförslag och ädellövskogens framtid  
  
Hazell (2018) påpekade att ädellövskogslagen syfte inte är att utöka arealen 
ädellövskog utan att bevara den. Ädellövskogslagen uppfyller sitt syfte och 
enligt Skogsstyrelsen (2017a) har ädellövskogen ökat sedan lagen infördes. 
Denna ökning kan förutom bidrag och igenvuxna hagmarker bero på den 
”inlåsnings-effekt” som lagen har. Av respondenterna var det 22% som hade 
ökat arealen sedan de ärvde/köpte/fick sin fastighet. Lagen har spelat en viktig 
roll och majoriteten av respondenterna ansåg att arealen ädellövskog troligtvis 
hade varit mindre idag än när den infördes år 1979 om den inte funnits. Dock 
ansåg flera av respondenterna och samtliga intervjupersoner att 
ädellövskogslagen är för strikt. Vilket kan påverka en utökad areal negativt och 
ädellövskogslagen skulle behöva kompletteras för att bli mer flexibel. I den 
nuvarande ädellövskogslag finns det inget utrymme för skogsägarna att prova på 
att anlägga ädellöv. Vid förbättringsförslag lämnades kommentarer att 
skogsägare i södra Sverige antingen borde ha ett visst antal procent ädellöv på 
fastigheten eller att det skulle bli tvång från riksdagen. Detta är troligtvis inte en 
god idé då en viktig aspekt som Gustavsson (2018) påpekade är att ädellöv är ett 
krävande trädslag och det är inte självklart att de kan växa överallt. En av 
respondenterna bekräftade detta genom en kommentar att de hade hägnat och 
planterat ett bestånd med ek, fågelbär och lönn men 99% av lönnen dog efter två 
år. Även om skogsägaren har goda intentioner är det ingen garanti att det lyckas. 
Vilket kan bli ett svårt dilemma då skogsägarna enligt lag har låst delar av 
fastigheten till ädellöv även om fastighetens mark inte är lämpad. Det var flera 
av respondenterna som kommenterade att det skulle lämnas en större tillit till 
skogsägarna, utöka ädellövskogslagen med en flexibilitet för att få testa ädellöv 
och enklare kunna flytta ädellövskogsbestånd inom fastigheten. Att flytta 
ädellövskogsbestånd är möjligt enligt lag i samråd med Skogsstyrelsen. Under 
intervjuerna och i respondenternas övriga kommentarer framkom det att det finns 
en upplevd oro om Skogsstyrelsen kommer ut till fastigheten för att 
ädellövskogsbeståndet kan bli klassad som exempelvis en nyckelbiotop eftersom 
de kopplas ihop med höga naturvärden. Detta kan resultera i att skogsägarna 
avstår från att flytta ädellövskog som står på olämplig mark istället för att riskera 
att marken blir avsatt till naturvård. Lexton et al (2014) bekräftar i sin studie att 
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det är svårt att balansera miljömässiga, ekonomiska och sociala värden. 
Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn och enligt Andersson (2018) finns det ett 
dilemma mellan de olika sidorna ekonomi och miljö. Han anser dock att det går 
att sköta ett produktivskogsbruk även om det finns höga naturvärden. Lexton et 
al (2014) skriver att det finns även en skyldighet att minska de negativa 
effekterna för de som påverkas av de politiska besluten. Ett sätt att minska de 
negativa effekterna som Skogsstyrelsen har gjort är att erbjuda bidrag och stöd 
men ändå finns det en oro hos skogsägarna att deras skogsbestånd ska bli 
beslagtagna.  
  
De som intervjuades var överens om att lagens syfte var bra men att den borde 
ändras och bli mer flexibel. Även respondenterna kommenterade att det skulle 
vara mindre tvång och mer frihet för att lagen ska ses som något bra och inte ett 
hot. De som intervjuades var alla överens om att lagen påverkar skogsägare 
negativt eftersom bestånden blir låsta i all framtid. Enligt Appelstrand (2007) 
kan det inte förutsättas att de privata skogsägarna är en grupp där alla har samma 
attityd och mål med sin skog. Vissa skogsägare anser att deras skog har en stor 
ekonomisk betydelse medan andra anser att den biologiska mångfalden och 
rekreationsvärden är av större betydelse. Hazell och Ekstrand (2018) berättade 
att de arbetar utifrån skogsägarens målsättning och vilja när nya bestånd ska 
planteras. Detta är bra eftersom varje skogsägare är unik och väljer olika 
alternativ. Det är viktigt att skogsägaren behåller sin äganderätt och få bestämma 
över sin fastighet. Men för få ett ökat intresse för ädellövskog hos skogsägarna 
hade Skogsstyrelsen och skogliga rådgivare kunna påverka detta genom att ge 
mer genom rådgivning om ädellövskogskötsel.   
 
4.3 Metoddiskussion 
 
4.3.1 Skogsägarna   
Bland de svarande var det 33% kvinnor jämfört med Skogsstyrelsens (2014b) 
statistik där 38% av skogsägarna är kvinnor. Att de kvinnliga respondenterna låg 
under det nationella genomsnittet kan bero på att antalet svarande var relativt 
lågt. Det kan även bero på andelen kvinnliga och manliga följare på 
skogsbolagens Facebook-sidor, vilket var information som denna studie inte 
hade tillgänglig. Enligt SCB (2014) äger män i genomsnitt större fastigheter än 
kvinnor, ett undantag upptäcktes bland respondenterna som ägde fastigheter över 
500 hektar. Totalt bestod denna grupp av fyra respondenter och andelen 
kvinnliga respondenter var 75% jämfört med de manliga, 25%. Detta resultat kan 
antingen bero på slumpen eller den låga svarsfrekvensen.    
 
Åldersfördelningen på respondenterna var jämn fördelade i åldrar upp till 60 år. 
Över 60 år var det endast 8 stycken som svarat på enkäten. En av anledningarna 
kan vara att de yngre är mer aktiva på Facebook. Dock hittades inga uppgifter 
om detta till studien. För att få en jämnare fördelning hade det kunnat göras 
utskick till ett medvetet urval av olika åldersgrupper. Resultatet av 
enkätundersökningen visar att 50% har ägt fastigheten i 11 år eller mer. Eftersom 
det var en jämn åldersfördelning var det svårt att hitta ett samband mellan ålder 
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och hur länge respondenterna ägt sin fastighet. Men troligtvis hade den äldre 
gruppen (40+år) ägt sin fastighet en längre tid än de yngre. Medelfastigheten i 
Sverige är 45 hektar vilket stämmer överens med undersökningens resultat som 
visade att majoriteten (45%) av respondenterna ägde 1–50 hektar och 23% upp 
till 100 ha. Av de respondenter som deltog i enkätundersökningen hade 98% sin 
fastighet i södra Sverige. Detta stärker undersökningens resultat då syftet med 
enkäten var att nå ut till skogsägare som har fastigheter inom ädellövskogens 
nuvarande utbredningsområde.  
 
4.3.2 Metod 
I studien användes två vetenskapliga metoder vilket visade sig vara lyckat för att 
få ett brett perspektiv vad gäller ädellövskogslagen. En nackdel som 
uppmärksammades med enkätundersökningen var att det saknas personlig 
kontakt med respondenterna. Vid bearbetning av de övriga kommentarerna 
uppstod det frågor som till exempel varför respondenterna hade svarat som de 
gjort och hur de hade tänkt. Metoden förväntades ge ett större antal respondenter. 
De utvalda företagen hade tillsammans cirka 13 000 personer som följde deras 
sidor, trots detta var det endast 82 stycken som deltog. En anledning kan vara att 
personer sett enkäten och tänkt svara vid ett senare tillfälle men att enkäten 
försvann i mängden av nya uppdateringar och glöms bort. Alternativt hade ett 
utskick av enkäten kunnat gjorts via brev eller mail till skogsägare vilket troligen 
hade gett större antal deltagare. Förmodligen hade brev och mail upplevas mer 
personligt och respondenterna känt ett ansvar att svara eftersom de har blivit 
utvalda. En risk med mail är att det sorteras till skräpposten och brev kan slängas 
på grund av att respondenterna tror att enkäten är reklam. Med dessa risker kan 
det vara bra att komplettera med en publicering på Facebook då enkäten ligger 
kvar där tills den som ansvarar för sidan väljer att plocka bort den. För att få en 
större spridning totalt och en högre svarsfrekvens hade en kombination av 
Facebook, mail och brev kunnat göras. Det hade dock krävts delvis andra 
analysmetoder. En svarsfrekvens på 82 ska enligt Ejvegård (2009) ändå vara 
tillräckligt för att ge en rättvis bild och kunna redovisa resultatet i procent.  
 
Intervjuerna var givande eftersom det skapades en diskussion om ämnet och 
svaren kunde utvecklas med följdfrågor. Efter en grundlig litteraturundersökning 
och utformning av enkäten kunde lämpliga intervjufrågor utformas. 
Intervjufrågorna valdes att skickas några dag före intervjuerna var inbokade, 
vilket var en bra metod då det märktes att intervjupersonerna var förberedda och 
lämnade genomtänkta svar. Valet att intervjua personer från olika företag och 
bakgrund bidrog till jämförelse från olika delar av skogsbranschen. För att få ett 
bredare perspektiv hade fler intervjuer med representanter från andra företag 
kunnat göras, men på grund av tidsbrist fanns inte det alternativet. En nackdel 
med att intervjuerna genomfördes via telefon var att ansiktsuttryck och 
kroppsspråk inte framkom.  
  
Att först genomföra enkät- och litteraturstudie och sedan komplettera med 
intervjuer gav en tydlig och djup inblick i ämnet. På detta sätt kunde tankar och 
erfarenheter stärkas med fakta vilket resulterar i ett trovärdigt resultat.  
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5. Slutsats  
 
Ädellövskogslagen i dess nuvarande utformning verkar, tillsammans med 
ekonomiska aspekter, hämma skogsägarnas vilja att nyanlägga skogsbestånd av 
ädellöv. Trots att de anser att det behövs mer ädellövskog i Sverige, så väljer 
skogsägarna hellre mer beprövade trädslag som de anser ger en större ekonomisk 
avkastning. Detta indikerar att det, trots skogsägarnas många olika inriktningar 
på sitt skogsbruk, behövs en lagstiftning för att skydda arealen ädellövskog. Med 
dagens skogspolitik är det inte möjligt för skogsägarna att testa att plantera 
ädellöv utan att låsa marken för all framtid. Eftersom ädellövskogslagen finns för 
att bevara arealen och inte öka den skulle det finnas möjlighet att öppna upp för 
skogsägarna att testa nyetableringar. För att skapa ett intresse för att nyetablera 
ädellövsskog hade det lagliga skyddet behövts göras mer flexibelt samt att 
kunskapsmässigt stöd hade erbjudits. 
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Bilaga 1 Skogsägarnas enkät 

 



 

34 
Kroon & Wallemyr 



 

35 
Kroon & Wallemyr 

 



 

36 
Kroon & Wallemyr 

 
  



 

37 
Kroon & Wallemyr 

Bilaga 2 Kommentarer från enkätundersökningen 

Fråga 10.    Tycker du det behövs mer ädellövskog i Sverige? 

o All anläggning av skog bör ju ståndortsanpassas så om det blir varmare 
och marknaden finns så visst. 

o Biologisk mångfald 
o Det behövs mer lövskog och blandskog, inte bara ädellövskog 
o Jag köper finsk björk, kanadensisk alm, ask och körsbär och ek från 

sydeuropa för 16000–25000 per kubik. Något är fel! 
o Under förutsättning att det går att driva som riktigt produktiv skog och 

behöva få bestånden nyckelbiotops/NS/NO stämplade 
o Vi behöver bli bättre på att sköta våra ädellövsskogar produktivt. Det 

finns en tradition i delar av Blekinge, som vi behöver införa även i övriga 
Sverige där det finns ädellöv. 

o Viktigt att det finns ädellöv kvar i dess naturliga utbredningsområde 
o Ökar biologiska mångfalden om det skapas många småekbestånd tex 

 

Fråga 11. Skulle du kunna tänka dig att anlägga en ny ädellövskog på mark 
där det inte tidigare har vuxit ädellövskog? 

o Blandskog där mycket ek och bok kommer naturligt 
o Det beror på hur inskränkt regelverket är/blir 
o Det har jag redan gjort. Hägnade 4 ha och planterade ek, lönn och 

fågelbär. Tyvärr dog 99 % av lönnen redan efter två år 
o Fastigheten har va 80% ädellöv redan 
o Finns absolut inga ekonomiska incitament 
o Har mest tallmarker. 
o Man låser marken för all framtid 
o Om det inte vore så dyrt med hängning. 
o Pga att det inte finns annan lämplig mark 
o Planerar att föryngra tidigare granmark med ek i samhällsnära område 
o Ser problem i en själv som ägare inte kan testa 
o Svårare att få lönsamhet 

 

Fråga 12. Påverkar ädellövskogslagen ditt val av trädslag vid nyanläggning 
av skogsbestånd? (Där det inte har vuxit ädellövskog tidigare). 

o Delvis. Fick bidrag f att planta. Bidraget var inte avgörande men spelade 
in. 

o Den påverkar absolut. Man tvingas att tänka strategiskt kring vilka 
bestånd som kan vara aktuella för ädellöv. 

o Har område som är på gränsen till för torrt för en som är grannbeståndet. 
Hade velat testa ek även där men pga lagen vågar jag inte 
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o Jag väljer att inte anlägga ädellövskog pga osäkerhet i framtida 
skogspolitik 

o Lagen inskränker rätten till fritt ägande, och medför mer 
administration/samråd i framtiden... och det ser ju bevisligen inte ut att 
bli bättre/lättare. 

o Mitt mål är att "förstöra" min tallskog till blandskog 

 

Fråga 13. Vilka är dina huvudskäl till att vilja anlägga ädellövskog där det 
inte tidigare har vuxit ädellövskog? 

o Anlägger inte ädelövskog i dagsläget 
o Berikar miljön med olika träslag och roligt med många flera sorters träd. 

Har redan haft flera fotografer som använt min skog i sina bilder för det 
är så fina miljöer. 

o Finns barrträd som är bättre än löv så det blir bara barr i fortsättning 
o Har tillräckligt med ädellövskog 
o Mångfaldsskog riskspridning trevligare skog markfärbättrare bättre 

miljöer för inskter växtetär lavar... 
o naturvärden, landskapsbild, turism 
o Planterar ej något nytt ädellöv finns bättre barr träd o satsa på!! 
o Skulle vilja öka andelen ädellöv, men det är fullständigt "hål i huvudet" (i 

dagsläget). Som sagt, finns inga ekonomiska incitament. Virkesvärdet är 
hälften av barr (förutom ek) och omloppstiden är 50% längre. Do the 
math. 

o Tycker det är trevligt med variation i skogen 
o Viltvård 
o Viltvård 

 

Fråga 14. Vilka är dina huvudskäl till att inte vilja anlägga ädellövskog, där det 
inte tidigare har vuxit ädellövskog? 

o Arbetsbördan 
o ekonomiskt förkastligt (idag). Det kostar mycket att driva stora 

gårdar/skogsfastigheter 
o Finns bara ++++ 
o Har inga skäl att inte välja ädellöv på bra mark i södra Sverige med tanke 

på klimatförändringarna. 
o Har inte just nu tid o resurser att köpa in plantor att berika miljön med. 
o Har inte rätt SI. 
o Liten fastighet där blandning av träslag på ett bra sätt är svårt att 

åstadkomma, dvs ägd areal 
o Ogillar centrala beslut. 
o Omständigt med stängsling som dessutom skall underhållas och senare 

tas ned. Stängsling är ett måste här pga viltbetet. 
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o Problem med vilt 
o Produktionsbortfall jmf m gran 
o Viltbetning 

 
Fråga 16. Ge gärna förslag på hur ädellövskogslagen ska vara utformad för att 
öka arealen ädellöv i Sverige. 

o Anlagda bestånd måste kunna få bytas mot andra trädslag 
o Behövs ingen lag. Efterfrågan på närodlat måste komma från TMF 
o Bestånd som trivs skall finnas kvar under samma skydd. Men på 

nyanlagda bestånd borde vara undantaget under en omloppstid 
o Det behövs inte mer ädel löv de finns mer än vad som är reg i systemet!!! 
o Den bör vara utformad så att det blir lättare att få byta ädellövskogsytor 

från svaga marker till ytor med bättre bonitet som kan ge en bättre 
ekonomi i ädellövskogsbruket. 

o Det viktigaste är att Skogsstyrelsen försöker förbättra sitt, i dagsläget, 
relativt dåliga rykte hos privatskogsbruket. Med bättre samarbetsattityd 
till privatskogsbruket kommer fler skogsägare att våga utveckla 
ädellövskogsbruk. Med fortsatta inskränkningar i form av olika 
skyddsformer kommer en allt större del av skogsägarna att försöka "städa 
bort" eventuella naturvärden, inklusive ädellöv där inte SVL tvingar fram 
nytt ädellöv. 

o Ekonomiska förutsättningar 
o En fastighet i södra Sverige skall ha en viss procent ädellövskog. 
o Frihet under ansvar och belöningssystem istället för tvingande 

lagstiftning 
o För att andelen ädellövskog ska öka pga lagändring så behövs nog tvång 

från riksdagen. Dock så skulle andelen öka ifall marknaden för ädellöv 
skulle bli större i Sverige igen, det är ekonomin som styr trädslagsval 
enligt min uppfattning 

o För mycket att skriva här. Lagen är i grunden bra, men det är 
myndigheterna som saknar kunskap. Som markägare löper man för stor 
risk att få marken "beslagtagen" dvs inskränkningar i brukandet. 
Skogsvårdslagen säger att miljö och produktionsmålen skall väga lika, så 
fungerar det INTE i praktiken när det kommer till ädellöv. PUNKT. 
Myndigheterna är partiska och det inte till fördelen för produktionen. Vet 
ni hur fruktansvärd en gammal bokskog ser ut när den börjar blåsa sönder 
och städning är förbjuden eller kräver samråd?      Problemet är inte 
lagen.  Först och främst är det industrin som måste börja efterfråga främst 
bok och ek för att andelen ädellöv ska börja öka av betydelse…. och en 
översyn av myndigheterna.    Industrin bestämmer vad markägarna 
planterar. Punkt och tack 

o Jag tror att en större flexibilitet för markägaren skulle göra att fler vågade 
anlägga. Flexibilitet i var på fastigheten ädellövet ska finnas, möjlighet 
att ha ädellöv under en period av en "omloppstid". möjlighet till bidrag 
bra. Möjlighet för markägaren att göra "avtal" med staten om viss mängd 
ädellöv mm. 
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o För mycket byråkrati för hägnstöd och röjningsstöd 
o Lagen bör utformas för att vara en "morot" för dem som vill ha 

ädellövskog och inte tvingande. Då tror jag fler skulle vilja föryngra med 
ädellöv 

o Lättare att få bidrag till hägn 
o Mer information vad det innebär med ädellövskog, tänk inte kortsiktigt 

på ekonomin. 
o Mindre tvång. Mer frivillighet. 
o Möjlig 
o Ogillar centrala beslut av byråkrater och miljötyckare. 
o Skogsägare är individer endel gillar från men vi är många som gillar löv 

också. Tror därför att skogsägarmångfaöden ger en mångfald i skogen 
också. Lagar försvårar och irriterar. Låt oss förvalta vår äganderätt så ska 
vi göra vårt yttersta för våra egna skogar. 

o Spola lagen, ge istället info och utbildning om lönsam ek- och bokodling 
o Stöd till anläggning hos mindre skogsägare då det gynnar den biologiska 

mångfalden med många små ädellövskogar.  
o Svårt att utforma en lag efter ”behovet”. Tror mer på frivilliga satsningar. 
o Tror den skulle vara ännu hårdare tilltagen med tanke på att det finns 

dom som fortfarande lyckas kringgå den och successivt gallra ut ädellöv 
för att gynna granen som kommer underväxande i bestånd som inom 
några år skulle klassas som ädellöv. 

o Tycker de är bra som de är 
o Tycker lagen som existerar idag är bra. 
o Vet ej 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

1.  Hur skulle du beskriva syftet med ädellövskogslagen? Tycker du 
att lagen uppfyller det?  

2. Hur arbetar ni med ädellövskog i er organisation? Vilken 
målsättning har er organisation med ädellövskog idag? Varför har 
ni denna målsättning?  

3. Hur ser valet eller rådgivningen avseende trädslagsval vid 
plantering ut i din organisation? Vilka faktorer spelar in vid 
valet/rådet? (t.ex. ståndort, platsen, markägarens idéer, tillgång på 
plantor, ekonomi, osv) 

4.  Hur tror du att lagen påverkar skogsägarens val av trädslag vid 
anläggning av ny skog (där det inte tidigare vuxit ädellöv).  

5. Vilka tror du är huvudskälen till att en skogsägare väljer att 
anlägga ädellövskog där det inte tidigare funnits alternativt väljer 
att inte göra det?  

6. Anser ni att ädellövskogslagen borde ändras eller kompletteras, i 
så fall hur, eller borde den plockas bort?  

7. Vad tror du om framtiden för de ädla lövträden i Sverige?  
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