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III 

Sammanfattning 
 

Miljöfrågor är mer i ropet än någonsin. När det gäller skogen och dess värden 

fastslogs 1993 i den nya skogsvårdslagen att produktionsmål och miljömål skall 

vara likvärdiga. Med åren har miljöfrågor blivit en fråga som berörs globalt då 

FN upprättat ett antal miljömål, varav ett berör “ekosystem och biologisk 

mångfald”. Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen ett ansvar att styra 

skogsbruket mot uppsatta miljömål och att se till att lagkraven följs. Detta görs 

bland annat genom vägledningar om skogsvårdslagens krav. Syftet har här varit 

att undersöka hur väl vägledningarna efterlevs i praktiken samt utröna hur 

skogsägarnas ombud upplever dessa. 

 

Studien bygger på två undersökningar, en fältundersökning och en 

enkätundersökning. 34 objekt för vilka vägledning skrivits kontrollerades i fält 

och 104 ombud fick svara på en enkät. Frågorna i enkäten fokuserade på 

problematik kring naturhänsyn samt förbättringsmöjligheter vad gäller 

vägledningarna. Dessa ombuds yrkesvardag utgörs till stora delar av kontakt med 

skogsägare, då de bland annat arbetar med rådgivning samt gör virkesaffärer där 

de ofta även planerar inför avverkningar. 

  

Resultatet visar att drygt hälften av vägledningarna hade följts. En tämligen stor 

andel av ombuden ansåg att skogsägarnas åsikter kunde vara skälet till att 

vägledningarna ibland inte efterlevs. Nästan 70 % av ombuden har dock svarat 

att de sällan eller aldrig påverkas när skogsägarnas åsikter avviker från 

vägledningarna och i detta kan anas en viss motsättning. En dryg tredjedel av 

ombuden ansåg att vägledningarna ofta eller mycket ofta är otydliga. De främsta 

bristerna ansågs vara avsaknad av koppling mellan text och karta samt att 

texterna är för långa och kompakta.  

 

Nästan två tredjedelar av ombuden ansåg att de hade nytta av vägledningarna, 

vilket indikerar att informativa styrmedel torde vara lämpliga då det handlar om 

att förändra attityder kring miljöfrågor, något som påpekats tidigare (Appelstrand 

2002, 2007 se Nylund & Gowda 2010 s. 101). Graden av efterlevnad är i mångt 

och mycket beroende av dels skogsägarnas och ombudens attityder, men också 

av hur väl kommunikationen fungerar mellan Skogsstyrelsens konsulenter och 

mottagarna av vägledningarna samt graden av tydlighet i dessa. Det är viktigt att 

vägledningarna är lättförståeliga och tydliga. 

  



 

IV 

Abstract 

The purpose of the study has been to investigate how well guidelines are 

observed in practice and also to see how the agents experience these and what 

they see for deficiencies and opportunities for improvement. This study is based 

on two studies. 34 items where guidance for rejuvenation harvesting took place 

were checked in the field. 104 representatives were asked to answer a 

questionnaire in which the questions focused on problems related to nature 

considerations and opportunities for improvement regarding the guidelines. The 

results show that the guidelines have been followed to a great extent and that the 

agents feel that they have benefited from the guidelines. The deficiencies in the 

guidelines were perceived to be too long and compact texts and that 

considerations described in the text were not highlighted in the map. Failure to 

observe the objects may, in the agents 'opinion, be partly due to the forest 

owners' opinions differing from the suggestions in the guidelines.  

 

Nyckelord: Skogsstyrelsen, vägledning, skogsvårdslagen, naturhänsyn, Dalarna 

Keywords: The Swedish Forest Agency, guidance, Forestry Act, nature 

conservation, Dalarna  
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Förord 
 

Med detta examensarbete är vår resa slut på Skogs- och träprogrammet vid 

Linnéuniversitet. Resan har varit lång och krokig med många upp- och 

nedförsbackar, kantad av förvirring och hejarop. Tursamt nog har våra familjer 

haft förståelse för våra olika sinnesstämningar.  

 

Under en praktikperiod hos Skogsstyrelsen föddes tanken om att undersöka hur 

vägledningarna om skogsvårdslagens krav följs. Resultatet från 

fältundersökningen väckte nya frågor, vilka resulterade i en enkät riktad till 

skogsägares ombud. 

 

Vi vill tacka de ombud som tog sig tid att svara på enkäten och även 

Skogsstyrelsen, framför allt Lars-Olof Sarenmark. Slutligen vill vi också tacka 

vår handledare Johan Lindeberg för tålamod och synpunkter. 

 

Tack från oss! 

 

Camilla, K. & Maria, W.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Skogspolitiken 
 

Jämfört med 1979 års skogsvårdslag ligger betydligt mer tyngd på naturhänsyn i 

den lag som blev till 1993 och som är den idag gällande. Den skogspolitik som 

beslutades av riksdagen 1993 kännetecknas av två jämställda mål – ett miljömål 

och ett produktionsmål. I regeringens proposition 1992/93:226 föreslås att 

miljöfrågorna får “en mer framskjuten plats än hittills. I fortsättningen skall det 

sålunda finnas både ett produktionsmål och ett miljömål för skogsbruket. Målen 

skall vara jämställda.” Propositionen godkändes av riksdagen och dess kärna 

blev således implementerad i den nu gällande skogsvårdslagen. 

 

1.1.2 Skogsvårdslagen 
 

Skogsvårdslagstiftningen av idag är en sammanställning av skogsvårdslagen 

(1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:7) (Skogsvårdslagstiftningen 2017). 

Handboken är tänkt att underlätta för alla de som berörs av lagstiftningen. 

Skogsvårdslagstiftningen omfattar anmälan om avverkning, avverkning och 

anläggande av ny skog, natur- och kulturmiljövård, rennäring, fjällnära skog, 

ädellövskog och åtgärder mot insekter.  

 

I förorden till skogsvårdslagstiftningen uttrycks följande: 

 

Miljömålet  

Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska 

bevaras. En biologisk mångfald och genetisk 

variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så 

att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i 

skogen ges förutsättningar att fortleva under 

naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. 

Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 

värden ska värnas. 

 

Produktionsmålen 

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och 

ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god 

avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge 

handlingsfrihet i fråga om användningen av vad 

skogen producerar (Skogsvårdslagstiftningen, s. 5).  
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Hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen regleras 

av 30 § och 31 § i skogsvårdslagen. De tillhörande allmänna råden ger en mer 

konkret bild av hur hänsynstagandet bör se ut.  

 

Skogsstyrelsen har på sin hemsida angett följande urval av vad de anser vara de 

viktigaste hänsynen när det kommer till naturvården: 

 

 Behåll inslag av de trädslag som finns naturligt på växtplatsen.      

 Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd vid all 

avverkning.  
 Gör inte för stora hyggen.      

 Lämna skogliga impediment större än 0,1 hektar orörda.      

 Undvik att skada hänsynskrävande biotoper och värdefulla 

kulturmiljöer.     

 Var särskilt försiktig när en avverkning berör områden där det finns 

ovanliga växter och djur.             

 Lämna de skyddszoner med träd och buskar som behövs mot 

hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, vatten, våtmarker och risbon.     

 Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker.  

 Avverka och transportera virket så att allvarliga skador på mark och 

vatten undviks     

 Undvik att skada stigar, spår och leder och se till att de är framkomliga. 

 Se till att skadligt näringsläckage och skadlig slamtransport till sjöar och 

vattendrag inte uppstår vid skogliga åtgärder.      

 Bygg skogsbilvägar och traktorvägar så att skadorna på naturen och 

kulturmiljön blir så små som möjligt. (Skogsstyrelsen 2018) 

 

1.1.3 Levande skogar 
 

2015 beslutade FN om ett antal globala miljömål. Resolutionen, som antagits av 

medlemsländerna, innefattar för Sveriges del 16 olika miljömål. Mål 15 berör 

“ekosystem och biologisk mångfald” (Regeringskansliet 2015). Riksdagens 

definition av detta miljökvalitetsmål lyder "Skogens och skogsmarkens värde för 

biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas” (Naturvårdsverket 

2018). 

 

1.1.4 Skogsstyrelsens tillsynsarbete 
 

Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog och skogsbruk. 

Varje år får myndigheten ett regleringsbrev från regeringen med övergripande 

mål, ekonomiska ramar och krav på återrapportering för verksamheten. 
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För att kunna nå målen med ett uthålligt skogsbruk har regeringen bedömt att 

tillsynen är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för Skogsstyrelsen. Vägledning 

om skogsvårdslagens krav ingår i tillsynen och är en av flera arbetsuppgifter som 

Skogsstyrelsen ansvarar över (Skogsstyrelsen 2019a). I rutinen för tillsynsarbetet 

ingår handläggning av avverkningsanmälningar och uppföljning av 

avverkningar.   

 

I Skogsstyrelsens arbete ingår hantering av anmälan och ansökan om 

föryngringsavverkning, om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion 

samt om avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. I 

uppföljningsarbetet ingår att se över utförda avverkningar samt utförda 

föryngringsåtgärder. Detta arbete resulterar bland annat i dokument angående 

avverkningstillstånd, vägledningar, förelägganden, förbud, dispensbeslut och 

andra beslut. Allt detta sammanställs och registreras sedan i en statistikfil i deras 

handläggningssystem Navet, vilket underlättar det vidare tillsynsarbete 

(Skogsstyrelsen 2015). 

 

1.1.5 Vägledning om skogsvårdslagens krav 
 

Avverkningar där större arealer än 0,5 hektar berörs måste senast sex veckor 

innan avverkningen påbörjas anmälas till Skogsstyrelsen. Myndighetens 

handläggare har då denna tid på sig att granska avverkningsanmälan och vid 

behov ge synpunkter i form av t.ex. skrivna vägledningar. Syftet med 

vägledningarna är att informera skogsägarna och dess eventuella ombud om hur 

avverkningarna bör utföras för att kraven i skogsvårdslagen och miljöbalken ska 

uppfyllas. Ombuden i detta fall utgörs av virkesköpare och skogsinspektorer. 

 

Vägledningar skrivs förhållandevis sällan, sett till mängden inkomna 

avverkningsanmälningar. Under 2015 inkom 2 533 avverkningsanmälningar för 

Dalarnas län och 41 470 för hela landet (Skogsstyrelsen 2019b, 2019c). Dessa 

berörde objekt tillhörande enskilda ägare och där syftet var 

föryngringsavverkning. För samma år och samma län skrevs 96 vägledningar 

med syfte att informera om hur hänsyn kan tas till naturvårdens och 

kulturmiljövårdens intressen, 30 §, samt till rennäringen, 31 § i skogsvårdslagen. 

Motsvarande siffra för hela landet var 2 181 (Hansson 2019). Andelen 

vägledningar i förhållande till avverkningsanmälningar understeg i Dalarnas län 

4 % under 2015. Motsvarande andel för hela landet var cirka 5 %. 

 

I avverkningsanmälan ska det framgå hur olika former av hänsyn är tänkt att tas. 

I de fall det inte framgår, samt i de fall någonting behöver ändras eller 

kompletteras kan en vägledning skrivas. I vägledningen skriver konsulenten 

föreslagna åtgärder, här fortsättningsvis kallat rekommendationer. 

Vägledningarna innehåller, förutom rekommendationerna, utdrag ur gällande 

bestämmelser samt karta över berörd areal (bilaga 6.3). Vägledningarna skrivs 

ibland utan att besök i fält gjorts och underlaget utgörs då av kartmaterial. 

Samma riktlinjer för hur hänsyn bör tas gäller oavsett om fältbesök gjorts eller 

ej. Vid fältbesök finns möjlighet för ombud och skogsägare att medverka, 
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diskutera och ge synpunkter. Ombud och skogsägare kan också själva föreslå ett 

gemensamt fältbesök om de så vill. 

 

1.1.6 Olika former av naturhänsyn 
 

Det finns en mängd olika typer av naturhänsyn att ta i skogsbruket. Följande 

naturhänsyn har valts ut på basis av vad som förekommit i de vägledningar som 

använts i undersökningen.  

  

Hänsynskrävande biotoper 

Enligt Skogsstyrelsen (2014a) definieras en hänsynskrävande biotop som “ett 

område med påtagliga naturvärden där särskild hänsyn bör tas vid alla 

skötselåtgärder för att förhindra eller begränsa skador i och invid biotopen.” 

Vissa hänsynskrävande biotoper behöver lämnas orörda, för att bibehålla 

och/eller utveckla de naturvärden som finns där, medan andra istället kan kräva 

skogsbruksåtgärder. 

 

Kantzoner 

Den omgivande skogen bildar kantzoner runt vattendrag, myrar och sjöar. 

Tillsammans bildar de en gemensam enhet. Då variationen är stor i naturen är 

ingen kantzon är den andra lik. Därför behöver den hänsyn som ska tas variera 

beroende på förutsättningarna i området. Kantzoner fyller specifika biologiska 

funktioner, varför det inte finns något exakt “facit” över hur dessa bör utformas 

under planering av avverkning (Skogsstyrelsen 2016a). I vissa fall kan det till 

och med rekommenderas att avverka ända fram till vattnet, för att på så sätt 

kunna få en kantzon som bygger på underväxt, vilken sedan utvecklas till 

stormsäkra träd (Skogsstyrelsen 2014b). Bredden på kantzonerna behöver variera 

beroende på markfuktighet, topografi och naturvärden (Skogsstyrelsen 2016a). 

Generella riktlinjer finns dock. 

 Förhindra slamtransport genom att undvika körskador nära vatten och 

våtmarker. 

 Undvika körskador i utströmningsområden för att bevara viktiga 

markkemiska processer.  

 Gynna lövträd som tillför föda till vattenlevande organismer genom 

nedfallande löv samt insekter och larver.  

 Spara träd och buskar som bedöms kunna ge en varaktig beskuggning 

och dämpa temperaturväxlingar sommartid. Vissa arter är känsliga för 

detta. Beskuggning är extra viktigt då det gäller mindre vattendrag. 

 Lämna gamla och döende träd som senare kan tillföra död ved till vattnet. 

Aktivt skapa död ved. 

 Bevara biologisk mångfald (Skogsstyrelsen 2014b) då kantzonerna utgör 

värdefulla livsmiljöer i övergången mellan skogen och vattnet eller 

våtmarkerna. De utgör livsutrymme för t.ex. fåglar, insekter och 

hänglavar i landskapet (Skogsstyrelsen 2016a). 
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Naturvärdesträd 

Naturvärdesträd kan vara gamla träd, grova träd samt trädarter som avviker från 

beståndet i övrigt. Även träd med risbon eller hål efter hålbyggande fågelarter är 

att klassa som naturvärdesträd. I de fall det saknas naturvärdesträd är det 

rekommenderbart att vid avverkningen lämna utvecklingsträd. Utvecklingsträd 

är träd som idag saknar naturvärde, men som har förutsättningar att utveckla ett 

sådant (PEFC 2012). 

 

Rödlistade arter 

En nationell bedömning över arternas status görs regelbundet. Bedömningen 

görs utifrån populationsnivå, dess grad av förekomst, utbredning och trender. 

Utifrån dessa kriterier bedöms därefter arternas sällsynthet samt deras 

utdöenderisk. Detta sammanställs i den s.k. rödlistan. Arterna i den svenska 

rödlistan tas fram av ArtDatabanken, som till största delar sorterar in under 

Sveriges lantbruksuniversitet och fastställs sedan av Naturvårdsverket och Havs- 

och vattenmyndigheten. Den senaste rödlistan, som offentliggjordes den 28 april 

2015, är den fjärde svenska rödlistan (Nordström 2018). 

 

Körskador 

 nligt förordningen   2     0 skogsvårdslagstiftningen ska skador till följd av 

skötsel av skog förhindras eller begr nsas på mark och vatten.  nligt 

förordningen   2     0 ska skadligt n ringsl ckage och skadlig slamtransport till 

sjöar och vattendrag förhindras och vattenkvaliteten ska bibehållas eller 

förb ttras. Körning med maskiner ska undvikas inom cirka tio meter från vatten 

(Skogsstyrelsen 2014b). 

 

Dessutom får inte körskador uppkomma: 

 Vid överfart över vattendrag och diken. 

 På torvmark och andra våtmarker. 

 Runt blöta och försumpade ytor samt i hänsynskrävande biotoper. 

 I områden med kulturlämningar. 

 I områden för rekreation och friluftsliv (Skogsstyrelsen 2016b). 

 

1.2 Problematisering 
 

Myndigheter använder sig av olika typer av styrmedel för att upprätthålla lagar 

och för att nå olika mål. Skogsstyrelsen brukar administrativa, ekonomiska och 

informativa styrmedel i sitt arbete. Skogsvårdslagen, miljöbalken 

(Skogsstyrelsens tillsynsarbete bygger på skogsvårdslagen och miljöbalken) och 

miljökvalitetsmålet Levande skogar är exempel på administrativa styrmedel. 

Skogsvårdslagen och miljöbalken utgör minimikrav, medan miljökvalitetsmålet 

Levande skogar målar upp en mer konkret målbild. Enligt Skogsstyrelsen 

kommer Sverige inte att uppnå detta miljökvalitetsmål till år 2020 (Andersson et 

al. 2019, s. 73). Skogspolitiken i Sverige inbegriper till stor del frihet under 

ansvar då det gäller att bevara miljövärden och det förväntas att ambitionen 

ligger högre än minimikraven i skogsvårdslag och miljöbalk. Skogsstyrelsens 

arbete med rådgivning, utbildning samt olika typer av kommunikation utgör det 
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informativa styrmedlet. Dessa uppgifter har länge varit några av de viktigaste för 

myndigheten. De ekonomiska styrmedlen utgörs av formella skydd 

(biotopskydd, naturvårdsavtal och naturreservat), ekonomiska stöd för bl.a. 

åtgärder inom natur- och kulturmiljö samt åtgärder för att gynna ädellöv. Att 

produktionsinriktat skogsbruk genererar ekonomisk vinst är ett huvudincitament 

för skogsägande. Det marknadsmässiga värdet på virket är den största 

anledningen att bedriva den typen av skogsbruk (Andersson, C. et al 2019). 

Bevarande av naturvärden utanför de formella skydden saknar ett marknadspris 

och hänsynstagande till naturvärden i skogsbruket beror i mycket på 

skogsägarens intresse och vilka värderingar och drivkrafter denne har. 

Rådgivning och utbildning är lämpliga medel för att förändra attityder rent 

generellt och de är också bra tillvägagångssätt då man vill höja ambitionerna 

kring miljön. Detta eftersom det krävs en mer aktiv ansträngning för att förändra 

ett beteende, medan för mycket styrning och reglering kan leda till en avig 

inställning hos skogsägarna (Appelstrand 2002, 2007 se Nylund & Gowda 2010 

s. 101).  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur väl vägledningar efterlevs i 

praktiken, hur ombuden upplever dessa samt vad de ser för brister och 

förbättringsmöjligheter. 

 

1.3.1. Frågeställningar 
 

 Motsvarar tagna naturhänsyn vägledningar? 

 Vad i vägledningarna tenderar att efterlevas/inte efterlevas?  

 Vad kan ha föranlett det bristande hänsynstagandet vid avverkningarna?  

 Anser ombuden att de har nytta av vägledningarna?  

 Vad i vägledningarna kan ytterligare förtydligas för att underlätta för 

ombuden i deras arbete? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

1.4.1 Avgränsningar för fältstudien 
 

Samtliga vägledningar och beslut om förbud har berört objekt inom Dalarnas län. 

Denna geografiska avgränsning har gjorts av praktiska skäl, då studien innefattat 

observationer i fält. Studien har sitt fokus på Skogsstyrelsens vägledningar och 

således inte på beslut om förbud. Besluten om förbud var alldeles för få till 

antalet för att kunna utgöra ett underlag för en studie, varför det får ses som en 

parentes att vi valt att se över några sådana. Vägledningarna har varit knutna till 

avverkningsanmälningar som inkommit till Skogsstyrelsen tidigast 1 januari 

2015. Innan dess skrevs inga vägledningar. För att det skulle bli rimligt 

tidsmässigt har endast vägledningar som berört naturhänsyn valts ut. En 

förutsättning har också varit att vägledningarna berört objekt som hunnit 

avverkats. Vägledningarna har berört objekt som ägs av enskilda skogsägare, 
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eftersom det är till enskilda skogsägare och deras ombud som Skogsstyrelsen 

adresserar merparten av sina vägledningar. 

 

1.4.2 Avgränsningar för enkätstudien 
 

Enkätundersökningen har sänts till ombud yrkesverksamma i Dalarnas län. Den 

har alltså inte riktat sig till skogsägarna, eftersom planering inför avverkning i 

regel utförs av ombud. Ombuden torde också vara de som tagit del av flest 

vägledningar, i och med sina yrkesroller, varför dessa ansågs lämpligare att 

besvara just dessa enkätfrågor. Respondenterna som valts ut för undersökningen 

är verksamma i samma skogsbolag och skogsägarförening som berörts av de 

vägledningar som tidigare tagits fram. 
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2. Material och metod 
 

2:1 Metodik  
 

Denna studie bygger på två undersökningar, en fältundersökning och en 

enkätundersökning. 

 

Fältundersökningen baseras på kvalitativa primärdata. Avverkade objekt som 

sållats fram inför undersökningen har besökts ute i fält. Data har samlats in 

genom okulära bedömningar där observationerna har jämförts med 

rekommendationerna i vägledningarna. En vägledning kan innehålla en eller 

flera rekommendationer. Varje rekommendation har bedömts var för sig och har 

klassats som antingen “följd” eller “inte följd”. Dokumentering har gjorts genom 

löpande anteckningar och fotografier. En kvantitativ innehållsanalys har sedan 

gjorts av insamlade data, då det fördes in i ett Excel-dokument. Resultatet av 

innehållsanalysen samt text- och kartmaterialet i vägledningarna har sedan varit 

utgångspunkt för utformandet av en del av frågorna i enkätstudien. 

 

Genom enkätundersökningen har sedan kvantitativa primärdata samlats in. 

Enkäten var helt standardiserad, med en hög grad av strukturering, då den hade 

en mycket låg andel öppna frågor (Patel & Davidson 2003). 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Fältundersökningen 
 

Framskaffande av vägledningar som kunde ligga till grund för 

fältundersökningen skedde med hjälp av en konsulent på Skogsstyrelsen. En 

utskrift med 136 objekt som anmälts för avverkning och där vägledning skett 

inför denna erhölls. Följande tre kriterier skulle uppfyllas under urvalsprocessen. 

 

 Avverkningsanmälan för objektet skulle ha inkommit till Skogsstyrelsen 

tidigast 2015-01-01. 

 Vägledningen inför avverkningen skulle, på minst en punkt, ha berört 

någon form av naturhänsyn. 

 Avverkning på objektet skulle ha hunnit utföras. 

 

För 12 av objekten hade avverkningsanmälan inkommit före 2015-01-01. Dessa 

blev således de första bortfallen. Fem av resterande objekt var i denna lista 

registrerade som avverkade. Via ärendenummer söktes dessa objekt upp i 

Skogsstyrelsens handläggningssystem och GIS-program Navet. Detta för att 

kontrollera vad vägledningarna berörde. Tre av dessa vägledningar berörde 

naturhänsyn och noterades. För övriga 119 objekt saknade Skogsstyrelsen vid 

tidpunkten uppgifter på huruvida avverkning skett eller ej. Dessa söktes ändå 
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upp i Navet. Detta för att kunna välja ut de vägledningar som berörde 

naturhänsyn. 

 

Information om de 60 objekt som uppfyllde kriterierna och som kunde vara 

aktuella för fältbesök sparades i ett Excel-dokument, med rubrikerna ombud, 

ärendenummer, fastighetsbeteckning, kommun och ägare. En förfrågan huruvida 

avverkningarna utförts eller ej mejlades till respektive ombud. I mejlet fanns en 

kort presentation av oss studenter, syftet med vår förfrågan samt aktuella 

fastighetsbeteckningar. För några fastigheter var det tvunget att kompletteras 

med objektens mittpunktskoordinater. Efter drygt en vecka mejlades en 

påminnelse till de ombud som ännu inte svarat. 

 

Svar uteblev helt för 15 objekt. Ett objekt låg invid ett skjutfält, varför det valdes 

bort. 13 objekt hade vid tidpunkten inte avverkats. I slutändan återstod 31 objekt 

som kunde konstateras vara aktuella för fältbesök. Tre objekt hade sållats fram 

tidigare. Totalt kunde 34 objekt besökas i fält. De aktuella objekten söktes på 

nytt fram i Navet, varpå vägledningarna och respektive avverkningsanmälningar 

skrevs ut. 

 

Detaljkartor som använts har varit de kartor som varit inkluderade i 

vägledningarna. För att få en översiktskarta (bilaga 6.2) över hela länet, med 

objekten markerade, skickades ärendenumren till Skogsstyrelsens enhet för 

geografisk information. För att få kartor med tillräcklig information över 

vägnätet skrevs kartor ut via Skogsstyrelsens GIS-program Silvergranen. 

Vägledningar och kartor från Silvergranen delades sedan upp mellan 

studenterna, i en sydlig och i en nordlig del av Dalarnas län. 

 

Det självständiga arbetet föregicks av en heldag med en av Skogsstyrelsens 

konsulenter. Under denna dag besöktes tre av objekten. Råd kring det kommande 

arbetet kunde erhållas genom att tillsammans gå igenom rekommendationerna i 

vägledningarna och genom att bedöma huruvida resultaten efter avverkningarna 

överensstämde med dessa eller ej. Typer av naturhänsyn som fanns med i 

rekommendationerna och som diskuterades var lämnandet av kantzoner mot 

vattendrag, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd samt undvikandet av 

körskador. Under arbetet med fältundersökningen har fokus legat på de 34 

vägledningarnas grad av tydlighet i text och i kartor samt på naturhänsynens 

överensstämmande med vägledningarna. Löpande anteckningar fördes och 

fotografier togs. I de flesta fall har naturhänsynen haft mängdangivelser eller 

varit markerade på kartan. Gällande de fall som varit mer osäkra har 

anteckningarna och fotografierna används för att kunna blicka tillbaka och för att 

kunna diskutera mer osäkra fall med kontaktpersonen på Skogsstyrelsen. 

Kantzoner har oftast inte varit angivna i mått eller utritade på kartan. I dessa fall 

har Skogsstyrelsens generella riktlinjer fungerat som stöd (Skogsstyrelsen 2014b, 

2016a). Vad gäller körskador har utgångspunkten varit att de inte får förekomma 

inom tio meter från vatten eller på annat sätt orsaka slamtransport ut i vatten 

(Skogsstyrelsen 2016b, s. 2). 
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Bedömningarna sammanställdes i ett Excel-dokument med följande rubriker: 

 Ärende, där ärendenummer och fastighetsbeteckning angavs 

 Vägledning, där de rekommendationer som fanns i respektive vägledning 

angavs 

 Utförts enligt SKS vägledning, där “ja” eller “nej” angavs för varje 

rekommendation 

 Nej, där motiveringen till bedömningen framgår 

 Ombud 

 Konsulent 

 Vägledningens tydlighet, där “ja” eller “nej” angavs 

 Nej, där motiveringen till bedömningen framgår 

 Vem har utfört, där det framgår vilken student som varit på plats 

 

2.2.2 Enkätundersökningen 
 

Eftersom fältundersökningen omfattat objekt inom Dalarnas län, föll det sig 

naturligt att skicka enkäten till ombud verksamma i samma län. Målet har varit 

att nå samtliga ombud hos de aktörer som varit berörda av fältundersökningen. 

Enkätfrågorna bygger delvis på de observationer som gjorts under denna. 

Enkäten inleddes med tre neutrala frågor, en öppen och två slutna, kring 

respondenternas bakgrund. Därefter följde 13 slutna frågor, där svaren fått 

grunda sig i respondenternas åsikter och uppfattningar. Frågorna har fokuserat på 

problematik kring naturhänsyn samt förbättringsmöjligheter vad gäller 

vägledningarna. De flesta svarsalternativ har bestått av en femgradig skala, där 

skalan sträckt sig från aldrig till alltid. Vid några frågor har respondenterna fått 

välja vilka påståenden de upplever stämmer bäst. För att respondenterna skulle få 

möjlighet att motivera ett par av svaren har två följdfrågor haft öppna 

svarsalternativ.  Enkäten utformades i Google Formulär och e-postades till 104 

ombud. En vecka efter senaste svarsdatum skickades enkäten ut på nytt, med en 

påminnelse. 
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3. Resultat 
 

3.1 I vilken grad har vägledningarna följts? 
 

34 objekt, för vilka vägledning kommunicerats och föryngringsavverkning skett, 

följdes upp i fält. Totalt bedömdes 86 rekommendationer i 34 vägledningar. 

Största andelen rekommendationer berörde naturvärdesträd, medan den lägsta 

andelen berörde rödlistade arter (figur 1). Samtliga rekommendationer i 

vägledningarna hade följts hos 53 %. 

 
Figur 1. Fördelningen av alla rekommendationer i vägledningarna, oavsett om de följts eller ej 

följts. 
 

Av 86 rekommendationer hade 61 följts, vilket motsvarar cirka 71 %. De 

rekommendationer som bäst efterlevts berörde hänsynskrävande biotoper medan 

den lägsta efterlevnaden berörde rödlistade arter (figur 2). Rekommendationer 

som berörde rödlistade arter utgjorde dock endast 3 stycken (3,5 %) av det totala 

antalet (figur 1). 

 
Figur 2. Fördelningen av rekommendationer som följts eller ej följts för respektive naturhänsyn. 
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Den inbördes fördelningen av de 25 rekommendationer som ej följts visar att 

körskador utgjorde den största andelen. Fördelningen är dock ganska jämn 

mellan körskador, kantzoner och naturvärdesträd (figur 3). 

 
Figur 3. Inbördes fördelning av de rekommendationer som ej följts. 
 

3.2 Vägledningarnas efterlevnad 
 

Att kommunikationen inom de egna leden eller mellan den egna organisationen 

och entreprenörerna skulle vara så bristande att detta påverkar hur 

vägledningarna efterlevs var det få som ansåg. Av de 25 som svarade på enkäten 

ansåg 18 ombud (72 %) att kommunikationen mellan virkesköpare och planerare 

aldrig eller sällan är orsaken och 80 % ansåg detsamma om kommunikationen 

mellan planerare och entreprenör (tabell 1). 

 

Att Skogsstyrelsens vägledningar ibland inte följs beror enligt ombuden till 

största delen på skogsägarnas åsikter. 52 % av ombuden har angett att 

skogsägarnas åsikter ofta eller mycket ofta är avgörande i de fall vägledningarna 

inte följs. Vägledningarna upplevdes av merparten som acceptabla vad gäller 

tydlighet. 61,5 % svarade att vägledningarna aldrig eller sällan upplevs som 

otydliga. 65,4 % upplevde heller inte Skogsstyrelsens konsulenter som särskilt 

svåra att få kontakt med vid frågor (tabell 1). 
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Tabell 1. Fördelningen av enkätsvaren angående vad orsaken kan vara till att Skogsstyrelsen 

vägledningar ibland inte följs. 

Attitydfrågor ≈ (%) Aldrig Sällan Ofta Mycket 

ofta 

Alltid Inte 

aktuellt 

Bristande kommunikation mellan 

virkesköpare och planerare 

24,0 48,0 4,0 0 0 24,0 

Bristande kommunikation mellan 

planerare och entreprenör 

16,0 64,0 8,0 0 0 12,0 

Tidsbrist hos den som planerar 24,0 32,0 28,0 4,0 0 12,0 

Otydliga vägledningar från 

Skogsstyrelsen 

11,5 50,0 26,9 7,7 0 3,8 

Svårt att få kontakt med berörd 

konsulent vid frågor angående 

vägledningen 

15,4 50,0 23,1 3,8 3,8 3,8 

Skogsägarens avvikande åsikter 8,0 36,0 32,0 20,0 0 4,0 

 

3.3. Åsikter och påverkan 
 

Inget ombud upplevde att skogsägare inte brukar ha avvikande åsikter kring 

vägledningarna. Den typ av naturhänsyn som ombuden uppfattade att 

skogsägarna oftast hade avvikande åsikter om var hänsynskrävande biotoper 

(figur 4). 

 

Därefter följde, i fallande ordning, övrigt, habitat för rödlistade arter och 

bredder på kantzoner. Under svarsalternativet övrigt har ombuden fått svara med 

egna ord. Av de som svarat övrigt angav 11,5 % att skogsägarna oftast har 

åsikter gällande lämnande av död ved och vindfällen. 3,9 % har svarat att 

skogs garna inte brukar ha åsikter om h nsynen i sig, utan om “storleken på 

hänsynen och hur mycket skogsägaren ska lämna utan ersättning”.  tt ombud 

har svarat att “SKS har sällan synpunkter”. SKS avser h r Skogsstyrelsen. 

 

 
Figur 4. Fördelningen av olika naturhänsyn, kring vilka skogsägarnas åsikter brukar kunna 

avvika från Skogsstyrelsens vägledningar, enligt ombudens enkätsvar. 
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Merparten av ombuden upplever att skogsägarna brukar ha avvikande åsikter när 

det gäller Skogsstyrelsens vägledningar. 65,4 % av ombuden svarade att 

skogsägarna ofta eller mycket ofta har avvikande åsikter. Samtidigt anser 

merparten av ombuden, 69,2 %, att de sällan eller aldrig låter sig påverkas av 

detta (figur 5).

 
Figur 5.  Fördelningen av enkätsvaren på frågorna “Hur ofta upplever du att skogsägarnas 

åsikter och Skogsstyrelsens vägledningar går isär” samt “I vilken grad påverkas du av 

skogsägarnas åsikter beträffande naturhänsynen i Skogsstyrelsens vägledningar?” 

 

Merparten av de ombud som anser sig ofta eller mycket ofta påverkas av 

skogsägarnas åsikter anser också att det ofta eller mycket ofta är skogsägarnas 

åsikter som är skälet till att vägledningarna ibland inte följs. 25 % menar att det, 

trots att de ofta eller mycket ofta påverkas av skogsägarnas åsikter, är sällan 

vägledningarna inte följs på grund av dessa åsikter. 

 

Av de ombud som svarat att de sällan eller aldrig påverkas av skogsägarnas 

åsikter svarar hälften att det är sällan eller aldrig vägledningarna inte följs på 

grund av dessa åsikter. En tämligen stor andel, 39 %, anser dock att 

skogsägarnas åsikter ändå har en påverkan på hur vägledningarna följs i 

praktiken. 

 

Majoriteten av ombuden har svarat att de sällan eller aldrig påverkas av 

skogsägarens åsikter (tabell 2). Hälften av ombuden som varit yrkesverksamma 

mellan 11-15 år anser dock att de påverkas ofta av skogsägarnas åsikter. Av de 

som varit yrkesverksamma längst respektive kortast har några angett att de aldrig 

påverkas. 
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Tabell 2. Sambandet mellan antal år i yrket och den upplevda graden påverkan av skogsägarnas 

åsikter. 

Antal år i yrket och den upplevda påverkan av 

skogsägarnas åsikter (%) 
Aldrig Sällan Ofta Mycket 

ofta 
Alltid 

< 5 år 11 67 11 11 0 

5-10 år 0 67 33 0 0 

11-15 år 0 50 50 0 0 

> 15 år 17 50 33 0 0 

 

3.4 Vägledningarnas betydelse i ombudens arbete 
 

Majoriteten (57,7 %) av de 25 svarande ombuden anser att de ofta, mycket ofta 

eller alltid har nytta av Skogsstyrelsens vägledningar (figur 6). 

  
Figur 6.  Fördelningen av enkätsvaren på frågan “I vilken mån anser du att du har nytta av 

Skogsstyrelsens vägledningar? 

 

De ombud som varit i yrket 11 år eller längre samt de som varit i yrket 5 år eller 

mindre anser att de har mer nytta av vägledningarna än de som har varit 

verksamma mellan 5 och 10 år (tabell 3). 
 

Tabell 3. Sambandet mellan antal år i yrket och den upplevda nyttan med vägledningarna. 

Antal år i yrket och den upplevda nyttan med 

vägledningarna (%) 
Aldrig Sällan Ofta Mycket 

ofta 

Alltid 

<5 år 0 33,3 44,4 22,2 0 

5-10 år 0 66,7 16,7 16,7 0 

11-15 år 0 25 75 0 0 

>15 år 0 33,3 50 0 16,7 
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En följdfråga i enkäten har gett ombuden möjlighet att med egna ord motivera 

varför de tycker som de gör om nyttan med vägledningarna. Några ombud lyfte 

fram positiva aspekter kring Skogsstyrelsen och vägledningarna, så som kunniga 

konsulenter, att det finns möjlighet till rådfrågning, möjlighet till 

sammankomster där lösningar diskuteras i fält samt möjlighet till nära dialog där 

synpunkter kan fås från någon utanför företaget. 

 

Ett par svar är mer konstaterande, men skulle också kunna indikera någon form 

av resignation. “Eftersom tjänstemannen har tolkningsföreträde när det gäller 

nivån på hänsynen och var de ska vara blir det så att jag försöker följa det....” 

“De är myndigheten” Ett ombud ansåg att konsulenterna har lägre kompetens på 

“samtliga områden” och att det i vissa fall också kan ifrågas ttas om de agerar 

mer utifrån egen agenda än utifrån sin tjänsteroll inom myndigheten. Ett par 

ombud skriver att de redan får den hjälp de behöver. De har redan stöd av 

certifieringskriterier, genom den kunskap som finns inom det egna företaget och 

av de uppdateringar som sker inom skogsbranschen. 

 

Relativt många ombud tycker att vägledningarna är ett bra stöd i dialogen med 

skogsägarna för att få deras acceptans för den naturhänsyn som behöver tas. Ett 

ombud påtalar att skogsägarna i dagsläget förknippar Skogsstyrelsen med 

avverkningsstopp och beslagtagning av skog och inte med råd och hjälp. “Mot 

markägaren när denna har andra idéer.” En del ombud konstaterar att de, av 

olika anledningar, sällan kommit i kontakt med vägledningarna. 

 

3.4.1  Brister och önskemål 
 

En övervägande andel, 76,9 %, av ombuden ansåg att den naturhänsyn som bör 

tas behöver finnas markerade i de kartor som bifogas i vägledningarna och att 

detta är den viktigaste faktorn för att skapa en tydlig vägledning (figur 7). 44 % 

av ombuden har också angett att de upplever det som en faktisk brist att 

naturhänsynen inte brukar finnas med i kartan (figur 8). Under arbetet med 

fältundersökningen hittades en källa som drabbats av körskador. Detta hade 

troligen kunnat undvikas om källan varit markerad i kartan. 

 

Vad gäller just kantzoner tyckte ungefär dubbelt så många att det var viktigt att 

dessa ritas ut i kartan, jämfört med de som föredrog att kantzoner anges i meter 

(figur 7). 40 % av de som svarat övrigt på frågan om vad de upplevde som de 

största bristerna i vägledningarna har inte haft någon uppfattning i frågan. 60 % 

av desamma har inte gett ett relevant svar på frågan (figur 8). 
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 Figur 7. Fördelningen av enkätsvaren på frågan “Vad anser du är viktigast för att 

Skogsstyrelsens vägledningar ska vara lätta att förstå? Varje respondent kunde välja 

upp till tre svarsalternativ.  

A Att naturhänsyn beskrivna i texten är markerade i kartan 

B Att meningsbyggnaden är tydlig och att meningarna inte kan tolkas på fler än ett sätt 

C Att kantzoner förtydligas genom att ritas in i kartan 

D Att dispositionen är logisk och texten lätt att överblicka 

E Att vägledningen är skriven kort och koncis, gärna i punktform 

F Att varje naturhänsyn beskrivs i separata stycken i en "luftig" löpande text 

G Att språkbruket är konsekvent och att samma termer genomgående används för de 

olika naturhänsynen 

H Att kantzoner definieras tydligt, i antal meter 
 

 

 
 

 Figur 8. Vilka är de vanligaste bristerna i Skogsstyrelsens vägledningar? Varje respondent 

kunde välja upp till tre svarsalternativ. 

A Att texten är för lång och kompakt 

B Att naturhänsyn beskrivna i texten inte är markerade i kartan 

C Att dispositionen är ologisk och texten svår att överblicka 

D Att meningsbyggnaden inte är korrekt och att meningarna kan tolkas på olika sätt 

E Att språkbruket inte är konsekvent och att olika termer används för samma naturhänsyn 

F Att naturhänsynen inte anges i antal/och eller meter 

G Att texten är alltför kortfattad och inte ger tillräckligt uttömmande information 

H Övrigt 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 I vilken grad har vägledningarna följts? 
 

Då det gäller vägledningarna i sin helhet hade drygt hälften efterlevts, medan 

motsvarande andel för de enskilda rekommendationerna var två tredjedelar. Om 

en vägledning ska klassas som efterlevd bör rimligen alla rekommendationer 

vara följda. Värt att påpeka är att vägledningarna innehåller olika antal 

rekommendationer, vilket ger en orättvis. 

 

Ett av syftena med undersökningen var att ta reda på hur vägledningarna följts 

och ett annat att utröna efterlevandegraden beträffande olika typer av 

naturhänsyn. För att kunna göra det sistnämnda behövdes vägledningarna 

plockas isär i enskilda rekommendationer. De rekommendationer som i högst 

grad följts var de som berörde hänsynskrävande biotoper. För 

rekommendationerna kring de rödlistade arterna gällde motsatsen, trots att dessa 

områden varit bandade och trots att vägledningarna varit tydliga. Dock utgjorde 

denna kategori endast 3,5 % av det totala antalet rekommendationer. Det bör 

generellt inte vara svårare att ta hänsyn till en hänsynskrävande biotop där det 

finns rödlistade arter än en där det inte gör det. 

 

4.2 Varför följs ibland inte vägledningarna? 
 

Merparten av ombuden valde att svara skogsägarnas åsikter, på frågan om varför 

vägledningarna ibland inte följs. De flesta har dock svarat att de sällan eller 

aldrig påverkas av skogsägarnas åsikter. En tämligen stor andel av ombuden 

ansåg, trots att de inte anser sig påverkas av skogsägarnas åsikter, att just dessa 

kan vara orsaken till att vägledningarna inte följs. Det kan anas en viss 

motsättning i detta. En möjlig förklaring skulle kunna vara svårigheten i att 

avgöra skogsägarnas påverkansgrad på den egna personen. Det kräver bra 

självkännedom att kunna bedöma sin egna kunskap, i synnerhet om interna 

uppföljningar på utfört arbete inte sker regelbundet. 

 

Ombudens antal yrkesverksamma år verkar inte ha någon större betydelse för hur 

de påverkas av skogsägarna. De ombud som uppgett att de aldrig påverkas har 

återfunnits bland de som varit yrkesverksamma längst respektive kortast. Detta 

skulle kunna förklaras av att de som arbetat länge rimligtvis är mer trygga i sina 

egna beslut, medan de som varit det under en kortare tid å andra sidan kanske 

tenderar att ta det säkra före det osäkra och i högre grad hålla fast vid vad som 

står i vägledningarna. 

 

4.3 Vägledningarnas utformning 
 

Merparten av ombuden anser att de har nytta av vägledningarna. På följdfrågan 

där de fått motivera varför de har nytta eller inte nytta av vägledningarna varierar 

svaren allt ifrån att de anser att konsulenterna på Skogsstyrelsen är kunniga och 
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att vägledningarna kan användas för att få skogsägarnas acceptans till mer rena 

konstateranden i stil med att “det  r en myndighet” som de har att r tta sig efter. 

 

Största andelen av de ombud som svarat anser att de är nöjda med hur 

vägledningarna är utformade. Det viktigaste är att Skogsstyrelsen ritar ut 

naturhänsynen i vägledningens bifogade karta. De ansåg att detta de facto brukar 

kunna vara en brist i vägledningarna. 

 
4.4 Metoddiskussion 
 

4.4.1 Fältundersökningen 
 

Totalt besöktes 34 objekt vilka var tämligen jämnt spridda över Dalarnas län. 

Detta antal bör utgöra närapå samtliga vägledningar som under det utvalda 

tidsspannet skrivits med hänvisning till lagens krav om naturhänsyn och där 

objekten också hade hunnit bli avverkade. 

 

Att göra egna okulära observationer har gett en djupare inblick i hur 

vägledningarna följts jämfört med om sekundärdata, exempelvis statistik från 

Skogsstyrelsens uppföljningar av utförda avverkningar, hade använts i studien. 

Dessutom, för att kunna relatera vägledningarna till sina respektive objekt har 

detta varit den enda rimliga metoden. Att göra bedömningar genom att istället 

titta på ortofoton över objekten hade inte varit lämpligt, då exempelvis körskador 

sällan uppdagas på sådana. Metoden har även inneburit en möjlighet att peka på 

specifika brister vad gäller tydligheten i vägledningarna, eftersom 

rekommendationerna i dem ställts mot verkligheten. Validiteten och reliabiliteten 

blir lägre i denna typ av undersökning på grund av att en viss grad av 

subjektivitet inte går att frånkomma då en del bedömningsfrågor involveras. 

 

Svårigheter under arbetet med fältundersökningen har gällt framför allt 

kantzoner invid vattendrag. En kantzon ska vara funktionell, vilket innebär att 

dess bredd inte kan fastslås rent generellt. Det är alltid en bedömningsfråga från 

fall till fall, där viktiga faktorer är bland annat markens beskaffenhet, dess 

bärighet och trädslagssammansättning. Kantzonerna har således inneburit mer 

bedömningar än de övriga naturhänsynen. Av samma skäl brukar kantzoner i 

regel inte vara utritade på kartorna i vägledningarna. Det är helt enkelt 

planerarens jobb att göra en vettig bedömning och när Skogsstyrelsen gör 

uppföljningar får konsulenten göra detsamma. Vid mer osäkra fall har vi tagit 

hjälp av vår kontaktperson på Skogsstyrelsen. 

 

En annan osäkerhetsfaktor har uppkommit då antal ej angetts för de 

naturvärdesträd som skall lämnas på objektet. Om det i vägledningen står 

exempelvis “alla lövträd ska lämnas”  r det v ldigt tydligt för ombuden, men 

svårare att följa upp, i synnerhet om det handlar om större arealer. Detta skulle 

kunna ha hanterats genom ett lämpligt antal provytor per hektar, där man räknat 

eventuella stubbar efter lövträd. På så sätt hade arbetssättet blivit likartat. 

Däremot hade provytor inte räckt till för att få ett 100 % korrekt utfall. 
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Naturvärdesträd som utgjorts av barrträd, spärrgreniga tallar exempelvis, har 

däremot oftast varit angivna i antal. 

 

De rödlistade arternas livsmiljö utgörs av hänsynskrävande biotoper, varför 

dessa två kategorier hade kunnat bakas samman. Anledningen till valet att 

särskilja dem är att det kan antas ge en starkare signal till ombuden att rödlistade 

arter anges i vägledningen. Områden med rödlistade arter och hänsynskrävande 

biotoper har varit utritade i kartorna och har, tillsammans med körskador, varit 

de som varit enklast att bedöma. 

 

4.4.2 Enkätundersökningen 
 

En fjärdedel av mottagarna svarade på enkäten. Enkäten skickades ut under 

barmarkssäsongen, den period då ombuden i högre grad vistas ute i skogen. 

Andra skäl till uteblivna svar skulle kunna vara ointresse eller att de aldrig eller 

sällan kommit i kontakt med Skogsstyrelsens vägledningar, vilket några ombud 

även påpekat i sina svar. Tanken vid utformandet av enkätfrågorna var att 

minimera tidsåtgången för ombuden, varför enkäten fick utgöras av ett färre 

antal frågor. Överlag formulerades frågorna på ett sätt som gav mycket 

information i förhållande till det mindre antalet. Det finns många fördelar med 

metoden, till exempel att respondenterna kan svara i lugn och ro när de har tid, 

att det är ett enkelt sätt att nå ut till en större grupp och att sammanställning av 

svaren kan ske på ett enklare sätt, jämfört med om intervjuer med mer 

ostrukturerade frågor, hade gjorts. En nackdel med enkätundersökningar kan 

vara att respondenterna inte har någon i sin omedelbara närhet om det 

uppkommer frågor. I denna undersökning har de dock haft möjlighet att ta 

kontakt om de skulle ha behövt.  

 

4.5 Förslag på vidare studier 
 

Skogsägarna har ofta åsikter om vägledningarna, enligt ombuden. Ombuden 

anser dock inte att de påverkas nämnvärt av detta. Samtidigt svarade den största 

andelen ombud att den vanligaste orsaken till att Skogsstyrelsens vägledningar 

inte följs beror just på skogsägarnas åsikter. Eftersom det här finns en motsägelse 

vore det intressant att följa upp just denna fråga. Det skulle vara intressant att 

utröna hur den här problematiken yttrar sig i praktiken, genom exempelvis 

fallstudier, där både ombud och skogsägare intervjuas och där frågorna fokuseras 

på den vägledning de fått. Kring vilka miljöhänsyn brukar ombud och 

skogsägare vara överens och kring vilka brukar åsikterna skilja sig åt? Hur 

hanterar ombuden situationer där skogsägaren inte är överens med 

Skogsstyrelsens vägledningar? Fallstudien skulle lämpligen kunna kombineras 

med intervjuer av konsulenter hos Skogsstyrelsen, för att få en bild av vad dessa 

upplever vara de vanligaste frågorna och klagomålen från skogsägarna. 
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4.6 Förslag på åtgärder 
 

Skogsstyrelsens konsulenter bör koppla samman texter och kartor och se till att 

texterna blir lätta att överblicka, eftersom detta är vad ombuden oftast ansåg 

bristfälligt i vägledningarna. 

 

Att fånga upp de skogsägare som inte riktigt har intresset samt de som har en 

mer skeptisk hållning när det gäller naturhänsyn och kanske också gällande 

myndigheten generellt kan i sig vara en utmaning. Skogsstyrelsen skulle kunna 

anordna informationsträffar i fält för skogsägare, där fokus ligger specifikt på 

vägledningar. Enligt en undersökning av Smedin (2018) anser 82 % av 

skogsägarna att utbildning om skogsvårdslagstiftningen i viss mån eller i ganska 

hög grad behövs för att kunna hålla sig a jour med densamma och 74 % anser att 

Skogsstyrelsens viktigaste uppdrag är att ge råd och stöd till skogsägare och 

andra inom skogssektorn, varför initiativet säkerligen skulle vara välkommet. 

 

I Skogsstyrelsens nöjd kund-index som gjordes 201  framkommer att endast  5 

  av de tillfrågade förstår att en v gledning  r ett råd som bör följas. 31   tror 

att det  r ett krav som måste följas, medan övriga har svarat att det  r varken  r 

ett råd eller ett krav eller att de inte vet vad dokumentet inneb r. Av de 

tillfrågade som har fått ett beslut förstår      att det  r ett krav som måste följas. 

 vriga tror att det  r ett råd eller varken ett krav eller ett råd (Lundberg m. fl. 

2018). Detta skulle också behöva klargöras bättre gentemot skogsägarna. 

 

4.7 Slutsatser 
 

Skogsstyrelsens vägledningar om skogsvårdslagens krav är ett informativt 

styrmedel. Till skillnad från förelägganden och förbud är dessa inte kopplade till 

vite. De utgörs av förslag till hur skogsvårdslagen kan uppfyllas. Graden av 

efterlevnad är i mångt och mycket beroende av dels skogsägarnas och ombudens 

attityder, men också av hur väl kommunikationen fungerar mellan 

Skogsstyrelsens konsulenter och mottagarna av vägledningarna samt graden av 

tydlighet i dessa. Det är viktigt att vägledningarna är lättförståeliga och tydliga. 

 

Lite mer än hälften av vägledningarna hade följs till fullo, vilket tyder på att det 

finns en hel del förbättringsmöjligheter. Graden av efterlevnad såg bäst ut för de 

hänsynskrävande biotoperna, medan den såg sämst ut för de rödlistade arterna. 

Vad gäller de rödlistade arterna beror resultatet sannolikt på en kombination av 

slump och låg förekomst av denna typ av hänsyn i undersökningen. De flesta 

ombud ansåg att den vanligaste orsaken till att vägledningarna inte följs beror på 

skogsägarnas avvikande åsikter, men hur detta i praktiken kan sätta avtryck i de 

utförda avverkningarna framkommer inte. Merparten av ombuden ansåg att de 

har nytta av vägledningarna och relativt många motiverade detta med att 

vägledningen är ett bra stöd i dialogen med skogsägarna. De flesta ombuden var 

nöjda med vägledningarna vad gäller tydligheten i dessa. De vanligaste bristerna 

upplevdes vara för långa och kompakta texter och att hänsyn beskrivna i texten 

inte markerats i kartan. Det verkar också finnas mer övergripande problem med 
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vägledningarna, på så sätt att det råder viss förvirring kring vad vägledningarna 

egentligen är och vad de innebär. Om många inte vet vad vägledningarna är och 

om betydande andel dessutom tror att de är krav som måste följas kan detta bidra 

till mer negativa attityder då det gäller naturhänsyn. Å andra sidan lär det säkert 

också finnas fall där vägledningarna följts just på grund av missuppfattningen att 

de utgör krav, men i vilket fall som helst skulle det vara positivt med ytterligare 

förtydliganden gentemot allmänheten. 
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6. Bilagor 
 

6.1 Enkät till ombuden 
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6.2 Översiktskarta 
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6.3 Vägledning med avverkningsanmälan 
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6.4 Bedömningsmall 
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