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Sammanfattning 
 
Ett hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som är i linje med de internationella 
principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som både är 
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Genom skogspolitiken 
ställs ramar för ett hållbart utnyttjande av skogen. Röjning är en viktig del av det 
hållbara skogsbruket. Syftet med denna rapport är att jämföra skillnaderna i 
arealer som röjs i plant- och ungskogar i förhållande till omedelbara 
röjningsbehovet/ målsättning i Sverige och Finland. Dessutom jämförs 
skillnaden i utdelade statliga bidrag för röjningar.  
För att beskriva skillnaderna har offentlig statistik granskats på Finlands och 
Sveriges genomförda röjningar i förhållande till omedelbart röjningsbehov/ 
målsättning i plant- och ungskogar. Dessutom har offentlig statistik på hur 
mycket statliga stöd som utdelats för röjning av plant- och ungskog granskats för 
båda länderna. I rapporten redovisas statistik för åren 1986-2013.  

Vad gäller utförda röjningar i förhållandet till omedelbart röjningsbehov/ 
målsättning kan det konstateras att det skiljer mycket mellan länderna till 
Finlands fördel men även i hur mycket stöd som delas ut. Dessa länder har valt 
olika metoder att bedriva sin skogspolitik och i rapporten kommer några 
politiska ställningstaganden att belysas. 

 
Summary 
 
A sustainable forestry is a forestry that is in line with the international principles 
of sustainable development. This means forestry that is both economically, 
ecologically and socially sustainable in the long term. Forest policy provides 
framework for sustainable exploitation of the forest. Clearing is an important 
part of sustainable forestry. The purpose of this report is to compare the 
differences in areas that are cleared in plant and young forests in relation to the 
immediate clearing needs/ goal in Sweden and Finland and also how much aid 
that is distributed for this clearing is compared.  
 
To describe the differences, public statistics have been examined on Finland and 
Sweden completed clearings in relation to the immediate clearing needs/ goal in 
plant and young forests. In addition, public statistics on how much state aid 
allocated for the clearing of plant and young forests has been examined. The 
report presents statistics for the years 1986-2013.  
 
Regarding clearing performed in relation to the immediate clearing needs/ goal, 
it can be noted that there is a lot of difference between the countries in favor of 
Finland, but also in how much aid is being distributed. These countries have 



 

 

 

chosen different methods of conducting their forest policy, and in the report 
some political positions will be highlighted. 

Abstract 
Röjning innebär en beståndsvårdande utglesning av skog, där huvuddelen av den 
bortröjda volymen (exklusive överståndare, fröträd etc.) härrör från träd klenare 
än 10 cm. Huruvida träden tas till vara eller inte spelar ingen roll. Syftet med 
denna studie är att numeriskt beskriva för åren 1986-2013 skillnaderna mellan 
Sverige och Finland vad gäller utförda röjningar i plant- och ungskog i 
förhållande till det omedelbara röjningsbehovet/ målsättningen. Parametrar som 
skall mätas är röjda realer och utdelade stöd för åtgärderna. Inhämtning av 
statistik för Sverige har skett ur Sveriges Lantbruks Universitetets (SLU) 
databaser. För Finlands del har statistik inhämtats ur Naturresursinstitutets 
(Luke) databaser med kompletteringar av Skogs och Jordbruksministeriets 
(MMM) databaser. Inledningsvis inhämtades information från databasinnehavare 
om vilka sökvillkor som var tillgängliga. Därefter inhämtades statistik för 
röjnings arealer/ bidrag för Sverige och Finland. Avslutningsvis sammanställdes 
statistiken. Skillnaderna är tydliga mellan länderna, Finland röjer 61 % mer i sina 
skogar i förhållande till omedelbart röjningsbehov/ målsättning. Sett till Sveriges 
röjningar är det de enskilda skogsägarna som innehar det stora röjningsbehovet 
då endast 14 % röjs av det omedelbara röjningsbehovet. Statligt stöd för röjning 
skiljer sig markant mellan länderna. För åren 2001-2013 har Finland betalat ut i 
medeltal ca 27,5 miljoner Euro i stöd till enskilda markägare. Sverige har betalat 
ut i medeltal för perioden 1986/87-2013 ca.2,72 miljoner kr. Tidigare studier 
som Skogsstyrelsen genomförde 2001visar att beredskapsarbeten hade 
framgångar med att öka skogsproduktionen. Aktiva åtgärder som 
beredskapsarbeten gynnar mest sannolikt det hållbara skogsbruket positivt. 
Denna studie visar att det omedelbara röjningsbehovet i Sverige var som lägst 
när 1993 års skogsvårdslag infördes och röjningsplikten avskaffades, 
röjningsplikten verkar har haft en betydande verkan. En tendens hos enskilda 
markägare i Sverige är att från år 2005 röjs det i samma utsträckning som den 
enskilde skogsägaren röjde strax innan Skogsvårdslag 1993 infördes och trenden 
är ökande. Detta kan bero på att allt fler skogsägare certifierar sig vilket kräver 
en skogsbruksplan. Statliga bidrag för röjning i plant- och ungskog skiljer stort 
mellan länderna och sett till de svenska statliga bidragen är det egentligen noll 
för produktionsmålen då ädellövsbidraget och NOKÅS är ett 
naturvårdspremierande bidrag. Svensk skogspolitik skulle kunna snegla mot 
finsk, kanske bidrag för röjningar kan vara en bra motivator för att öka svensk 
skogsproduktion. 

 Nyckelord: Röjning, plantskog, ungskog, vård, stöd, Kemera, Luke. 
  



 

 

 

Förord 
Denna studie har uppkommit på grund av eget intresse att jämföra hur mycket 
Finland röjer i förhållande till Sverige. Även skillnader i statliga bidrag för 
röjningsåtgärder är intressant att jämföra. Då jag själv bor vid gränsen till 
Finland och har bekanta som bor i Finland kommer statliga stöd för skogsbruk 
ofta upp till diskussion. Under rapportens bearbetning har det kommit fram att vi 
politiskt ser helt olika på hur ett hållbart skogsbruk skall bedrivas. För att hålla 
en hög reliabilitet under arbetets gång har jag behövt stöd av Finska Jord- och 
skogsbruksministeriet (MMM) samt Finska Naturresursinstitutet (Luke) vad 
gäller statistik från främst 80- och 90 talet då allt inte var direkt tillgängligt på 
internet. Sveriges Lantbruks Universitetet (SLU) har hjälpt mig med svensk 
statistik. 

Avslutningsvis vill jag tacka: 

Marja Hilska Aaltonen på MMM, Erja Mikkola på Luke, Per Nilsson på SLU 
och min handledare Johan Lindeberg på LNU som har hjälp mig att lösa 
uppgiften.  
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1. Introduktion 
För att uppnå ett hållbart skogsbruk krävs röjning av plant- och ungskog. Ett 
hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som både är långsiktigt ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart (Hållbart skogsbruk 2017). Enligt Jord- och 
skogsbruksministeriet Finland (2018a) ger skogspolitiken ramarna för ett hållbart 
utnyttjande av skogen. Officiell skogs- och miljöpolitik som påverkar skog 
beaktas som skogspolitik (Enander 2007). Rätt utförd röjning i rätt tid ger en 
ökad volymproduktion och bättre diameterfördelning och betalar sig oftast redan 
vid första gallringsuttaget dessutom kan en kvalitetsdaning ske (Fahlvik u.å). 
Varför och hur vi ska röja är beroende av markägarens mål, beståndets 
utgångsläge och hur betalningsförmågan för olika virkessortiment eller 
skogsmiljöer ser ut i framtiden (Nilsson 2013). All röjning är inte ekonomiskt 
försvarbar Gustafsson m.fl. (2001) påstår att röjningens nuvärde påverkas av den 
framtida skogens transportavstånd. Sverige har sedan första skogsvårdslag 1903 
provat olika metoder för att stimulera röjning. Metoderna har varit tvingande, 
premierade med bidrag eller rådgivande. Sverige och Finland har valt olika 
metoder vad gäller röjning. Dessa skillnader är av intresse för beslutsfattare såväl 
som alla skogsägare i Sverige. Studien behandlar röjningar i förhållande till 
röjningsbehovet och röjningsbidrag för perioden 1986-2013. 

  
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Röjning 
 
Röjning innebär en beståndsvårdande utglesning av skog, där huvuddelen av den 
bortröjda volymen (exklusive överståndare, fröträd etc.) härrör från träd klenare 
än 10 cm. Huruvida träden tas till vara eller inte spelar ingen roll. Röjning kan 
utföras p.g.a. för högt stamantal eller p.g.a. önskemål om ändrad 
trädslagsfördelning och förbättrad genomsnittskvalitet (Fältinstruktion 2018a). 
Röjning skall enligt SLU:s fältinstruktion (2018) ske när antalet huvudstammar 
och stammar som allvarligt hämmar dessa överstiger stamantalet för slutenhet 
1.0 med 50 %. Röjning skall även ske om antalet utvecklingsbara barrstammar 
per hektar (inklusive lövträd i luckor etc.) p.g.a. hindrande lövträdsvegetation 
bedöms bli lägre än ett stamantal motsvarande slutenhet 1.0. 
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Röjningstidpunkt eller angelägenhetsgrad som används i skogsbruksplaner och 
riksskogsinventeringar i både Sverige och Finland är att:  
• Åtgärden bör utföras omedelbart 
• Åtgärden bör utföras inom de närmaste 5 åren. Den bör inte utföras 

omedelbart 
• Åtgärden bör utföras inom år 6-10 framåt (Fältinstruktion 2018b) (Skogsvård 

och skogsförbättringar 2018). 
 

I Finlands officiella statistik använde fram till år 2006 begreppet 
röjningsmålsättning i stället för ett omedelbart röjningsbehov. 
Röjningsmålsättningen grundar sig i löpande riksskogsinventeringar som 
beräknar den totala arealen som kommer att ha ett omedelbart röjningsbehov 
kommande tio år. Denna röjningsmålsättning är en del av Finlands nationella 
skogsprogram (KMO). Inom denna tio-årsperiod är avsikten att årligen röja det 
omedelbara röjningsbehovet (Skogsvård och skogsförbättringar 2018). 
 
Plantbestånd och ungskog definieras i Sverige som huggningsklasser: 
• B1 - Plantskog Medelhöjd under 1,3 m.  
• B2 - Ungskog Medelhöjd mellan 1,3 och 3,0 m.  
• B3 - Ungskog Medelhöjd över 3,0 m. Flertalet härskande och medhärskande 

träd är klenare än 10 cm i brösthöjd. 

Ytterligare en huggningsklass för röjning finns i Sverige och definieras: 
• C1-Medelålders ogallrad skog där flertalet härskande och medhärskande 

träd är grövre än 10 cm men klenare än 20 cm i brösthöjd. 
(Skogsdata 2018a) 

Plantbestånd och ungskog definieras i Finland som: 
• Plantskog Medelhöjd under 1,3 m 
• Ungskog Medelhöjd över 1,3 m och merparten av de dominerande träden 

(träd som inte kommer att avlägsnas i gallringen) är mindre än 8 cm i 
diameter och de största träden är mindre än 10 cm. Medelåldern (vid 
brösthöjden) av dominerande träd är inte mer än 50 år i södra Finland och 
inte mer än 120 år i norra Finland (Metla 2018a). 
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Ägargrupp delas in i följande undergrupper för båda länderna: 
• Privata AB. 

Innefattar aktiebolag som inte är ägda av staten, kommuner eller landsting. 
• Enskilda  

Innefattar fysiska personer, dödsbon och bolag som ej är aktiebolag.  
• Övriga  

Innefattar fastighetsverket, övriga statliga ägare, aktiebolag med staten som 
majoritetsägare (Sveaskog), kommunala och landstingsägda marker samt 
övriga allmänna ägare. Här ingår även vissa privata ägarkategorier som 
ecklesiastika ägare, allmänningar och besparingsskogar.(Skogssverige 2017), 
(Jord och skogsbruksministeriet 2018b) 

Inventeringar om hur mycket som röjts bedöms på samma sätt i Finland och 
Sverige genom nationella taxeringar.  

Tabell 1. Skogsägarstruktur sett till ägda arealer skogsmark: 

Ägare: Sverige [%] Finland [%] 

Privata AB 25  10 

Enskilda 50 60 

Övriga 25 30 
 (Skogsdata 2018b),( Jord- och skogsbruksministeriet 2018c). 
 
Finland har tagit fram en förordning om finansiering av ett hållbart skogsbruk. 
Staten betalar stöd till skogsägarna för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 
där målet är att främja skogarnas tillväxt och bruk på lång sikt. Den 
privatekonomiska vinningen erhålls först efter flera årtionden. I den ingår bland 
annat stöd för vård av ungskog. Denna vård av ungskog avser tidig vård av 
plantbestånd där det i Finland röjs bort dåliga och skadade stammar för att ge 
plats åt de bästa träden att växa samt generell vård av ungskog vilken avser 
slyröjning och gallring av plantbestånd samt avlägsnande och gallring av låg 
skärm. Samma bestånd kan erhålla stöd för röjning maximalt två gånger under en 
omloppsperiod. 
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Villkor för att stöd ska beviljas för tidig vård av plantbestånd: 
• Stödet söks för en totalareal på minst 1 hektar (ansökan kan innehålla olika 

ägares arealer på olika håll i landet) 
• Areastorleken ska vara minst 0,5 hektar 
• Efter arbetet ska medelhöjden på det plantbestånd som ska odlas vara minst 

0,7 meter och högst 3 meter 
• Minst 3000 stammar per hektar ska avlägsnas från objektet, i norra Finland 

minst 2000 stammar. Alla stubbar räknas med i avgången om det härskande 
trädskiktet har behandlats korrekt. 

• Kvarvarande bestånd får vara högst 5000 stammar per hektar 
• Vård- och underhållsskyldigheten gäller i 7 år 

Stöd kan inte erhållas om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste 
tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt. Stödet för tidig 
vård av plantbestånd är 160 €/ha. 

Villkor för att stöd ska beviljas för vård av ungskog: 
• Totalarealen i ansökan ska vara minst 2 hektar. Arealen kan omfatta arealer 

med olika ägare på olika håll i landet 
• Arealen ska vara minst 0,5 hektar 
• Det utvecklingsdugliga trädbeståndet ska efter utfört arbete ha en medelhöjd 

på över 3 meter 
• Medeldiametern i brösthöjd ska före och efter utfört arbete vara högst 16 

centimeter 
• Minst 1500 stammar i södra och mellersta Finland och minst 1000 stammar i 

norra Finland per hektar med en stubbdiameter på minst 2 centimeter ska 
fällas. Dessutom måste höjden på de stammar som räknas med i avgången ha 
varit minst hälften av medelhöjden på det härskande trädskiktet. 

• Beståndets täthet efter utfört arbete ska vara högst 3000 stammar per hektar 
• Vård- och underhållsskyldigheten gäller i 10 år 
• Stöd kan inte fås om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste 

tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt. 
• I plantskogar får det vara högst 3000 stammar per hektar efter åtgärden. 

Antalet stammar ska vara lägre ju högre beståndet är. Stödet för vård av 
ungskog är 230 €/ha. Om det i samband med vård av ungskog sker uttag av 
klenträd kan stödet höjas med 200 €/ha och då blir stödet 430 €. 

En förutsättning för förhöjt stöd är att klenträd samlas in arealspecifikt och i 
huvudsak jämt, i södra och mellersta Finland minst 35 fastkubik per hektar och i 
norra Finland minst 25 fastkubik per hektar (Kemera 2018). 
 
  

http://www.skogscentralen.fi/stod-hopsamling-av-klentrad
http://www.skogscentralen.fi/stod-hopsamling-av-klentrad
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Sverige har valt en annan väg där ekonomiskt stöd för röjning enbart utdelas vid 
naturhänsynstagande. Stöd kan erhållas för vård av ungskog i ädellövsbestånd 
där bland annat röjning ingår. Stödet infördes 1974 i och med bokskogsanslaget 
men ersattes 1984 av ädellövskogslagen (Ekelund o Hamilton 2001) men stödet 
gäller än idag (2018). Enligt Skogsstyrelsen (2018) är ädellövskog ett bestånd 
som till minst 70 procent utgörs av lövträd varav minst 50 procent är ädla lövträd 
vars areal är minst ett halvt hektar. Med ädla lövträd avses alm, ask, avenbok, 
bok, ek, fågelbär, lind och lönn (Skogsstyrelsen 2018).  
Sverige valde i och med skogsvårdslag 1993 att premiera åtgärder som gynnar 
skogens växter, djur, vattenmiljöer eller bevara värdefulla kulturmiljöer, 
NOKÅS (natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen).  Stödet kan enligt 
Skogsstyrelsen ersätta 70 % av den kostnad som Skogsstyrelsen godkänt. För 
anläggning av lövskog på tidigare jordbruksmark gäller 50 % i bidrag av totala 
kostnaderna. För att röja och märka stig eller vandringsled är stödet 10 kr/m. För 
nedtagning av nätstängsel med minsta höjd 160 cm är stödet 20 kr/m 
(Skogsstyrelsen 2017a). 
 
Sverige införde röjningsplikt i 1979 års skogsvårdslag men redan 1993 togs 
denna plikt bort i och med den nya skogsvårdslagen 1994. Sveriges senaste 
skogsvårdsförordning (SFS 1993:1096) likställde miljömålet med 
produktionsmålet (Ekelund o Hamilton 2001).Begreppet ”frihet under ansvar” 
infördes Anon (2001). Konsekvenserna fick inte avsedd effekt, enligt Enander 
(2007) blev resultaten i återväxten sämre och röjningarna minskade fram till år 
2000. Under en period mellan 1980 - 1985 kunde privata skogsägare yrka om ett 
stöd om max 50 % av kostnaderna för eftersatt röjning i plant- och ungskog inom 
det som kallade för stödområdet (i huvudsak norra Sveriges inland). Sverige 
hade även tydliga återväxt- och röjningsambition när så kallade 
beredskapsarbeten infördes, finansieringen gick via Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) och Länsarbetsnämnderna (LAN). Finansieringsperioden pågick från 
1958 till slutet av 80-talet (Ekelund o Hamilton 2001). Ordet ”röjningsberget” är 
bekant för många i Sverige och det uttrycket myntades enligt Ekelund och 
Hamilton av Svenska cellulosa aktiebolaget (SCA) under 1970 talet då deras 
röjningsföretag verkade oöverstigligt och kändes mer som ett röjningsberg. Över 
tiden har politiker i Sverige svängt i frågan om att återinföra röjningsplikt eller 
inte men stannat vid att Skogsstyrelsen skall vara rådgivande och ge information 
(Regeringens proposition 108 2007).  
 
  



 

 
 
6 

Patrik Rolfs 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med denna studie är att numeriskt beskriva skillnaderna mellan Sverige 
och Finland vad gäller utförda röjningar i plant- och ungskog i förhållande till 
det omedelbara röjningsbehovet/ målsättningen under åren 1986-2013. Dessutom 
skall studien kvantifiera den monetära storleken på stöden som utdelats för dessa 
röjningar i båda länderna. 
Målet är att söka hur röjningsintensiteten påverkats av politiska beslut historiskt 
sett. 
 
Frågor: 
• Är det någon skillnad i hur stor areal som röjts i förhållande till det 

omedelbara röjningsbehovet/ målsättning av röjning mellan Sverige och 
Finland? 

• Hur höga är ländernas kostnader för röjningsstöd i Sverige respektive Finland 
under samma period? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen behandlar enbart publicerad data för tiden 1986-2013 där 
röjning använts som metod för vård av plantbestånd och vård av ungskog. Enbart 
huggningsklasserna B1-B3 ingår i studien för Sverige. För Finland räknas enbart 
röjning i plantskog och vad gäller ungskog exkluderas gallringar. Arealen som 
röjts eller behöver röjas i Svenska ädellövskogar är inte exkluderat. Statliga lån 
som delats ut ingår inte i studien. Monetära bidrag av beredskapsarbeten har inte 
värderats i denna studie då beredskapsarbeten fasades ut i slutet på 80-talet. 
NOKÅS-stöd redovisas inte då de bedöms försumbara i jämförelse vad gäller 
stöd för röjningar. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Material 
 
2.1.1 Röjd areal i förhållande till omedelbart röjningsbehov/ målsättning. 
 
Inhämtning av statistik för Sverige har skett ur Sveriges Lantbruks Universitetets 
(SLU) databaser (bilaga 1 och 2). 
 
Sökkriterier för årlig areal utförd röjning och areal omedelbart röjningsbehov i 
Sverige [1000 ha]: 
• Ägoslag: Alla skogsägare 
• Huggningsklass: B1-B3 
• Landsdel: Hela Sverige 
• År: 1986-2013 

Samt: 
• Ägoslag: Enskilda 
• Huggningsklass: B1-B3 
• Landsdel: Hela Sverige 
• År: 1986-2013 

För Finlands del har statistik inhämtats ur Naturresursinstitutets (Luke) databaser 
med kompletteringar av Skogs och Jordbruksministeriets (MMM) databaser 
(bilaga 1). 
 
Sökkriterier för årlig areal utförd röjning och areal röjningsmålsättning i Finland 
[1000 ha]: 
• Ägoslag: Alla skogsägare 
• Huggningsklass: Plant- och ungskog 
• Landsdel: Hela Finland 
• År: 1986-2013 
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2.1.2 Utdelade bidrag för röjningar i plant- och ungskog. 
 
Utdelade bidrag för röjningar i Sverige hämtades från Skogsstyrelsens 
skogsstatistiska årsredovisningar. Statistik för Finland inhämtades i Luke och 
Metlas skogsstatistiska årsredovisningar samt Kemera årsredovisning för 2013 
(bilaga 3). 
 
Sökkriterier Sverige: 
• År: 1986-2013 
• Landsdel: hela Sverige 
• Röjningsändamål: Röjning av ädellövsbestånd 
 
Sökkriterier Finland: 
• År: 1986-2013 
• Landsdel: hela Finland 
• Röjningsändamål: Röjning i plant- och ungskog 

 
2.2 Metod 
 
Inledningsvis inhämtades information från Sveriges och Finlands 
databasinnehavare om vilka sökvillkor som var tillgängliga och vilken innebörd 
de hade för att göra mätningarna mellan länderna jämförbara. Finland hade med 
huggningsklass motsvarande C1 under en period men den skulle exkluderas 
innan diagram framtogs. Därefter inhämtades statistik för röjningsbidragens 
storlek för Sverige och Finland. Avslutningsvis sammanställdes statistiken för 
röjningsvolymer efter att huggningsklass C1 exkluderats för Finlands del för att 
kunna redovisas som diagram och analyseras. Bidragsstatistik skiljer mellan åren 
för Finland, ibland ingår förröjningar och eller energiuttag men den 
informationen återfinns vid respektive figur.  
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Resultat 
 
3.1.1 Röjd areal i förhållande till omedelbart röjningsbehov/ målsättning. 
 
Skillnaderna är tydliga mellan länderna enligt tabell 2, drygt fyra gånger så stor 
andel av röjningsbehovet/ målsättning röjs i Finland. Sett till Sveriges röjningar 
är det de enskilda skogsägarna som innehar det stora röjningsbehovet då endast 
14 % röjs av det omedelbara röjningsbehovet. 
 
Tabell 2. Medelvärden Sverige och Finland 1986-2013. 
 Sverige 

alla 
skogsägare 
(figur 1) 

Sverige enskilda 
skogsägare 
(figur 2) 

Finland alla 
skogsägare 
(figur 3) 

Omedelbart 
röjningsbehov/ 
målsättning [ha] 

767 379 503 724 274 035 

Röjd areal [ha] 148 396 72 172 218 928 
Andelen röjd areal 
[%] 

19 14 80 

Differens [ha] 618 983 431 552 55 101 
  
Vad gäller ländernas röjningar i förhållande till totala arealen produktiv 
skogsmark enligt tabell 3 skiljer det med 44 % (0,4/ 0,9=0,44) till Finlands 
fördel.  
 
Tabell 3. Röjd areal i förhållande till landet totala produktiva skogsmark år 
2013, alla skogsägare. 
Land: Total areal produktiv 

skogsmark [1000 ha]  
Röjd areal 
[1000 ha] 

Röjd areal i 
förhållande till total 
areal produktiv 
skogsmark [%] 

Sverige 23 441 215,3 0,9 
Finland 17 487 212, 9 1,3 
(Skogsdata 2018c) samt (Luke2018b).  
 
En tydlig uppåtgående trend för det omedelbara röjningsbehovet för svenska 
enskilda skogsägare syns i figur 2 efter 1993. Alla Sveriges skogsägare hade 1 
miljon hektar skog med ett omedelbart röjningsbehov år 2013. En annan tendens 
för svenska röjningar enskilda skogsägare från år 2005 är att arealen som röjs är 
högre än när röjningsplikten togs bort 1993. Finland har en nedåtgående trend för 
utförda röjningar under åren 1993-97 enligt figur 3. 
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Figur 1. Röjd areal i förhållande till areal med ett omedelbart 
röjningsbehov i Sverige, alla skogsägare. Produktiv skogsmark exklusive 
nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från 
skogsbruk enligt senaste års gränser. Femårsmedelvärde, anges som 
mittenår t.ex. 2011-2015=2013. 
År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2015 avser perioden från 
knoppsprickning 2015 till innan knoppsprickning 2016 (Skogsstatistik 
2018a). 

Huggningsklasser:  
B1-B3 
Ägarslag: 
Alla skogsägare 
[Femårsmedelvärde] 
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Figur 2. Röjd areal i förhållande till areal med ett omedelbart 
röjningsbehov i Sverige, enskilda skogsägare. Produktiv skogsmark 
exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad 
från skogsbruk enligt senaste års gränser.  
År avser början av avverkningssäsongen t.ex. år 2015 avser perioden från 
knoppsprickning 2015 till innan knoppsprickning 2016 (Skogsstatistik 
2018b). 

 
  

Huggningsklasser:  
B1-B3 
Ägarslag: 
Enskilda skogsägare 
[Femårsmedelvärde] 
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Figur 3. Röjd areal i förhållande till areal nationell målsättning att röja i 
Finland, alla skogsägare. Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, 
naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt senaste års 
gränser. (Luke, Metla samt Skogs- och jordbruksministeriets skogsstatistik 
2018a). 

 
3.1.2 Utdelade bidrag för röjningar i plant- och ungskog. 
 
Statligt stöd för röjning skiljer sig markant mellan länderna. För åren 2001-2013 
har Finland betalat ut i medeltal ca 27,5 miljoner Euro i stöd till enskilda 
markägare (figur 4). Noteras bör att vissa år ingår uttag av energiskog och alla år 
bidrag till förröjningar. Av alla statliga stöd för skogsvård samt 
skogsvårdsförbättringar avsatte Finland år 2010 ca 40 % till röjningar (figur 6). 
Jämförs detta mot indexförändringarna (figur 7) är Finland uppe i samma nivå 
även 2013. Utdelat statligt stöd för röjning av plant- och ungskog i Finland år 
2013 var 21,9 miljoner Euro (bilaga 3), uttag av energiskog ingår inte. 
Utvecklingen i Finland är att statliga lån minskade från år 1992 till att hamna i 
stort sett på inga utdelade statliga lån från år 1997 (figur 8).   
 
Sverige har betalat ut i medeltal för perioden 1986/87-2013 ca.2,72 miljoner kr 
(figur 5). Att beakta är att ädellövsstödet inte är till för att öka produktionen utan 
ett naturvårdspremierande bidrag. Stöd för röjning som är produktionshöjande i 
Sverige är i själva verket noll.  

Huggningklass: 
Plant- och 
ungskog  
(ej gallring) 
Ägarslag: 
Alla skogsägare 
[Treårsmedelvärde] 
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Figur 4. Statliga stöd för röjning till enskilda ägare i Finland. Utbetalade stöd 
för röjning av plant och ungskog, förröjning ingår och för åren 2003 och 2004 
ingår även uttag av energiskog ) (Luke 2018c). 
 
  

 
 
Figur 5. Stöd i svenska kronor för röjning av ädellövskogar i Sverige. 
(Skogsstatistisk årsbok 1986-2013, Skogsstyrelsen 2017b). 
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Figur 6. Fördelning statliga stöd för skogsvård samt skogsvårdsförbättringar i 
skogar med enskilda ägare i Finland (1967-2010). (Luke 2014a). 
 
 

 
Figur 7. Indexförändringar statliga stöd för skogsvård samt 
skogsvårdsförbättringar i skogar med enskilda ägare i Finland (2002-2013). 
Prisindex 1949= 100 % motsvarar 26,4 ggr 1949 års värde år 2013, 
(Statistikcentralen 2018), (Luke 2014b). 
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Figur 8. Alla kostnader fördelade på bidrag, egna insatser och lån för skogsvård 
och skogsvårdsförbättringar i Finland. Från 2008 ingår förröjningar i totala 
kostnader. Energiskogsuttag ingår inte i summorna för statliga stöd.  
 (Luke 2014c). 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Röjd areal i förhållande till omedelbart röjningsbehov/målsättning 
 
Det kan konstateras att skillnaderna är stora mellan vad som röjts i förhållande 
till omedelbart röjningsbehov/ målsättning mellan länderna. Att beakta är att 
Finland även röjer mer än Sverige sett till hela skogsinnehavet av produktiv 
skog. 
 
Tidigare studier som Skogsstyrelsen genomförde 2001visar att 
beredskapsarbeten hade framgångar med att öka skogsproduktionen. Aktiva 
åtgärder för att bedriva röjningsverksamhet gynnar mest sannolikt det hållbara 
skogsbruket vilket bör eftersträvas i svenskt skogsbruk. 
 
Denna studie visar att det omedelbara röjningsbehovet i Sverige var som lägst 
när 1993 års skogsvårdslag infördes och röjningsplikten avskaffades, 
röjningsplikten verkar ha haft en betydande inverkan. Tidigare studier som 
Enander (2007) påvisar samma fenomen. Skogsvårdslag 1993 befriade även 
skogsägarna från kravet på skogsbruksplan vilket kan ha påverkat att 
röjningsuttagen minskade för att skogsägarna var omedvetna om 
röjningsbehovet.  
 
En tendens hos enskilda markägare är att från år 2005 röjs det i samma 
utsträckning som den enskilde skogsägaren röjde strax innan Skogsvårdslag 
1993 infördes och trenden är ökande. Detta kan bero på att allt fler skogsägare 
certifierar sig vilket kräver en skogsbruksplan men även att myndigheternas 
upplysningar om röjningsbehov kanske hörsammas eller blir tydligare. En sådan 
enkel sak som att återinföra krav på skogsbruksplan för svenska skogar är en 
annan åtgärd som borde beaktas. En skogsbruksplan som planeringsverktyg för 
att bruka skogarna hållbart med miljöhänsyn samtidigt som produktionsmål nås 
kan vara i nationens intresse.  
 
En tendens för Finland är en nedåtgående trend för röjda arealer under åren 
1994-1997 vilket kan bero på att Finland gick med i EU 1995 och en oro fanns 
bland skogsägarna för bidragens framtida utformning men det krävs mer studier 
för att fastställa detta. 
 
4.2 Utdelade bidrag för röjningar i plant- ungskog 
 
Statliga bidrag för röjning i plant- och ungskog skiljer stort mellan länderna och 
sett till de svenska statliga bidragen är det egentligen noll för produktionsmålen 
då ädellövsbidraget och NOKÅS är ett naturvårdspremierande bidrag. Svensk 
skogspolitik skulle kunna snegla mot finsk, kan bidrag för röjningar vara en bra 
motivator för att öka svensk skogsproduktion?  
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Denna studie baseras på statistik, vidare studier med en enkätundersökning både 
i Finland och Sverige angående hur stöd för röjning och röjningstvång påverkar 
viljan att röja är intressant. 
  
Reliabiliteten i denna rapport påverkas av att Finland använder 
röjningsmålsättning t.o.m. 2006 i denna studie istället för ett omedelbart årligt 
röjningsbehov som Sverige. Röjningsmålsättningen för Finland beskriver vad 
som måste röjas inom 10 år och därmed fås ett medeltal som omedelbart måste 
röjas varje år. 
 
Slutsatser 
Finland röjer 61 procentenheter mer än Sverige under perioden 1986-2013 om 
man ser till röjd areal i förhållande till areal med omedelbart röjningsbehov/ 
målsättning. Bidrag för röjning av plant- ungskog skiljer sig stort mellan Finland 
och Sverige till Finlands fördel under åren 1986-2013. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Sökmotor databaser 

Bilaga 2: Sökmotor databas 

Bilaga 3: Användning av Kemeramedel 2013 
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