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Sammanfattning 

Det blir varmare på jorden. Havsnivån stiger. Isar smälter. Nederbörds-
mönster förändras. Växtsäsonger förskjuts. I Sverige finns idag 29 
nationalparker (0,74 miljoner hektar) och drygt 4000 naturreservat (4,57 
miljoner hektar) vilket är det vanligaste sättet att skydda unika områden. 
2015 fanns cirka 100 000 registrerade nyckelbiotoper i Sverige vilket 
motsvarar ca 1 % av skogsmarken. 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på ifall det finns 
regionala/nationella strategier och därmed utvärdera hur väl rustat Sverige är 
för att kunna bevara de unika svenska naturmiljöerna med hänsyn till 
pågående klimatförändringar. I detta arbete avgränsas studien till att beröra 
bevarandet av skyddsvärda miljöer i Sveriges skogar.  

Studiens informationsinsamling gjordes med kvalitativa intervjuer för att ta 
fram underlag till analysmodellen. Intervjuerna bearbetas genom indexering. 
I denna studie finns olika nivåer av medvetenhet och aktivitet, som finns 
med i analysmodellen. Jag skapade modellen för att kunna indexera på 
vilken nivå som respektive myndighet och organisation befinner sig. I 
litteraturstudien framkom olika grupperingar av berörda grupper och dessa 
var myndigheter, skogsindustrier, skogsägare och miljöorganisationer. 
Under perioden 26 februari till 7 mars 2016 gjordes telefonintervjuer med 
utvalda myndigheter och organisationer. Intervjuerna sammanfattades och 
indexerades utifrån den utvecklade modellen med fem indexeringsnivåer. 

Studien visar att myndigheternas arbete inte kommit så långt med strategier 
för naturvården och bevarande av nyckelbiotoper, reservat, nationalparker 
med avseende på klimatpåverkan i Sverige. De flesta myndigheterna är i 
planerings-/idéstadiet. När det gäller strategi för att bevara biologisk 
mångfald visar resultatet ett något bättre utfall för myndigheterna. 
Naturvårdsverket har kommit längre i jämförelse med de övriga 
myndigheterna. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur, där den biologiska mångfaldens 
skyddande finns med. Detta arbete ska redovisas i oktober 2017. Om 
existerande strategier är tillräckliga för de förväntade hoten mot de svenska 
unika naturmiljöerna är respondenterna oense om. De flesta respondenterna 
anser att det är svårt att säga om de strategier vi har i dagsläget räcker. En 
del respondenter anser att nuvarande strategier räcker.  

Mer forskning behövs kring hur våra svenska unika naturmiljöer påverkas i 
ett förändrat klimat. Arters möjlighet att förflytta sig och etablera sig på ny 
plats, att kartlägga klimatkänsligheten hos arter och deras livsmiljöer, hur 
främmande trädslag kommer att påverka miljöerna och vår produktiva skog. 
Denna satsning på forskning skulle ge ett förbättrat kunskapsunderlag för att 
utveckla en strategi för bevarande av den biologiska mångfalden i framtiden. 
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Abstract 

The aim of this study is to find out if there are regional/national strategies, 
and thus evaluate, how well prepared Sweden is to preserve the unique 
Swedish natural environments in view of the ongoing climate change. In this 
work the study is limited to comprise the preservation of protected areas in 
the Swedish forests. 

The data collection for the study was done by qualitative interviews to 
obtain data for the analysis template, where interviews were processed and 
indexed. The study reveals that the authorities have not come that far. More 
research is needed with reference to how our unique Swedish natural 
environments are affected by the changing climate in order to find relevant 
data for a strategy. In terms of strategy for the preservation of biodiversity, 
results indicate a slightly better outcome for the authorities. 

Keywords; (Climate change, temperature rise, Swedish forests, authority 
strategies, environments worthy of protection). 
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Förord 

Efter sex års studier på halvtid kommer detta examensarbete på c-nivå, 
vilket motsvarar 15-hp, markera slutet på min studietid på Skogs- och 
träprogrammet vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet 
i Växjö. Det har varit sex roliga och mycket lärorika år med många nya 
bekantskaper och besök på nya platser som troligast inte annars besökts.  

Detta arbete kom till från idéer från min handledare Johan Bergh, professor 
på Linneuniversitetet, vilket jag är mycket tacksam för. Hela resan med detta 
examensarbete från projektplan, intervjuer, sammanställning till ett resultat 
och sist den muntlig redovisning/opponeringen har utvecklat mig som 
person. Mitt talesätt är ”allt går utom små barn och tennsoldater” vilket detta 
examensarbete tydligt visar. 

Först vill jag tacka alla personer som jag intervjuat på olika skogliga 
myndigheter och organisationer, för att ni tog er tid och ville bidra med era 
kunskaper i en aktuell och viktig frågeställning. 

Ett stort tack till Johan Bergh, min handledare, för din idé om arbete, ditt 
engagemang, synpunkter och tips under arbetets gång, vilket har utvecklat 
arbetet åt rätt håll för att mynna ut i denna uppsats. 

Stort tack till Ernst Thurdin som på sin fritid korrektur läst och varit 
behjälplig med det mesta som har med det svenska och engelska språket att 
göra. Du har även givit mig tips och idéer när det gäller redovisningen och 
opponeringen. Du har varit guld värld. 

Sist men inte minst ett stort varmt tack till min man Örjan Löf som hela 
tiden funnits vid min sida, stöttat och uppmuntrat när det har varit motigt 
och alltid trott på mig. Utan ditt stöd hade detta arbete aldrig kommit till. 

 

Gåsnäs Juni 2016 

Eva Löf 
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Förklaring av begrepp 

Biologisk mångfald - Variationsrikedomen bland levande organismer. Detta 
innefattar mångfald mellan arter, inom arter och ekosystem. 

FSC - Forest Stewardship Council.  

Grön infrastruktur - Den biologiska mångfalden bevaras genom att man i 
grön infrastruktur beaktar hur bevarande och återskapande av livsmiljöer, 
ekosystemfunktioner och naturliga processer i planering av användande och 
förvaltande av naturresurser. 

Hamlade träd - Grenar skördas till kreatursfoder, utan att döda träden. 

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification. 

RCP- The Representative Concentration Pathway, Beräkningsunderlag för 
kommande klimatförändringar fram till 2100. 
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1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 

”Det blir varmare på jorden. Havsnivån stiger. Isar smälter. 
Nederbördsmönster förändras. Växtsäsonger förskjuts” (Hall et al. 2015). 

Det finns fyra olika globala huvudscenarier på hur klimatet kommer att 
förändras under detta århundrade som baseras på hur halten av växthusgaser 
och klimatet kommer att ändras framöver, så kallade RCPs (Representative 
Concentration Pathway). Två av dessa har använts för att skala om globala 
modeller till regionala klimatscenarier om hur skogen kommer att påverkas i 
Sverige, nämligen RCP4,5 och RCP8,5. Orsaken till att regionalisera de 
globala scenarierna är att få högre upplösning på klimatdata och få med 
lokala effekter som fjällkedja (topografi), sjöar och påverkan av Östersjön 
med mera. Dessa två regionala scenarier innebär att årsmedeltemperaturen 
beräknas ökar mellan +2 och +7C under perioden 2071-2100 jämfört med 
1961-1990. Under vintern beräknas temperaturhöjningen bli som störst med 
+2 till +9 C varmare till 2100. Sommarperioden blir mellan +1 och +6 C 
varmare. Den norra delen av Sverige kommer att påverkas mer än den södra 
(Rummukainen, 2015).  

Det närmaste århundradet kommer nederbördsmängden att öka med 10-20% 
under vintern. Sommaren i södra Sverige får inte någon skillnad i 
säsongsnederbörden. I norr däremot kommer den att öka med 10-15%. Hela 
landet får en ökad extremnederbörd med närmare 10-20% (SMHI, 2015 b), 
vilket även påtalas i Arbetsrapport 43. Där nämns även att det sker en ökad 
avdunstning på samma nivå som den ökade nederbörden, vilket gör att 
avrinningen inte ökar (Bergh et al. 2012). 

Det finns inga tydliga tecken på att vindklimatet kommer att bli annorlunda i 
framtiden på grund av klimatpåverkan. De klimatmodeller som används ger 
motstridiga svar (SMHI, 2015c). Enligt vissa regionala klimatscenarier 
kommer vindhastigheten att öka något i de områden som i framtiden blir 
snö- och isfria. Dessa områden ligger kring Östersjön, Bottenviken, 
Bottenhavet och övriga havsområden norr om Skandinavien (Kjellström et 
al. 2014). Varmare vintrar blir vanligare i ett framtida klimat vilket kan ge 
otjälad mark och därmed kan risken för stormskador öka oavsett 
förändringar i vindklimatet (SMHI, 2015c). 

En förlängning av vegetationsperioden är en påtaglig klimateffekt. Detta 
påverkar både naturmiljö och den biologiska mångfalden, då klimatzoner 
kommer att förflyttas norrut (SMHI, 2015a).  Enligt Regeringens Klimat- 
och sårbarhetsutredningen (2007), så motsvarar exempelvis en 2 C 
medeltemperaturhöjning att Skånes medeltemperatur kommer att återfinnas i 
Mälardalen. Den medeltemperaturhöjning som skett det senaste århundradet 
har medfört en förflyttning av trädgränsen 100-150 meter i höjdled. Om det 
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blir en höjning av medeltemperaturen på 5 till 6 C under de kommande 100 
åren, vilket sannolikt kommer att innebära att stora delar av kalfjället 
kommer att förbuskas.  

Den förväntade temperaturhöjningen kommer att leda till att 
vegetationsperioden förlängs runt 30-45 dagar i Sverige om 100 år (Bergh et 
al. 2012). På skogstillväxten kommer klimatförändringen sannolikt att ha en 
positiv inverkan. I slutet av århundradet pekar modellstudier på en 
produktionsökning på 10-40% (Bergh et al. 2010).  

I SKA-VB 08 påtalas att den direkta klimateffekten leder till en ökad tillväxt 
på landsnivå med 24,5% efter 100 år (Skogsstyrelsen, 2008). Förändrade 
förhållanden i form av tillväxt och ett förändrat klimat har stor betydelse för 
om en art kan ha livskraftiga populationer på en viss plats. Den biologiska 
mångfalden påverkas både direkt och indirekt av klimatförändringarna. 
Direkta effekter som förändrade nederbördsmönster påverkar en arts 
utbredning och livsbetingelser, som i sin tur även påverkar andra arter i 
ekosystemet. Skogsbruket kommer att behöva klimatanpassas till det 
förändrade klimatet. Detta kommer då att påverka artsammansättningen och 
kan få följdeffekter som är svåra att förutse på den biologiska mångfalden 
(Ödman et al. 2015). 

Det finns tre olika utfall för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa 
sig, förflytta sig eller dö ut. Arter kan anpassa sig till ett förändrat klimat 
antingen genom fysiologiska förändringar, till exempel ökad tolerans mot 
torka, eller fenologiska förändringar, till exempel ändra tiden för blomning 
och fruktsättning, som gör att de klarar de nya förhållandena (Ödman et al. 
2015). 

Skogsbruket påverkas av människans framsteg. För 300 år sedan började 
människan ta ned träd i större utsträckning och tränga undan skogen alltmer. 
I samband med gruvdrift och metallutvinning behövdes stora mängder 
träkol. Detta gjorde att skogarna kraftigt minskade, vilket fortsatte under 
perioden 1800-1950 då efterfrågan på sågat virke till hus och möbler ökade. 
Då människan använde skogen till bete för kreaturen försvårades den 
naturliga föryngringen. Återplantering av större hyggen blev nu allt 
vanligare (Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2011). 

De mindre områdena som idag sparas ligger oftast insprängda i den 
produktiva skogen. Med många små enskilda populationer av arter riskeras 
dessa att isoleras med följdeffekten att de kan försvinna enligt SKA-VB 08. 
Det är rimligt att anta att många arter får en ökad sårbarhet om de 
koncentreras till små delar av den totala skogsmarken. Speciellt svårt att 
klara klimatförändringen blir det för trögrörliga arter (Skogsstyrelsen, 2008). 
För att stötta arternas möjlighet till anpassning och förflyttning är det viktigt 
att landskapet inte fragmenteras och att det finns spridningskorridorer 
(Ekelund, 2007). 
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I Sverige finns idag drygt 4000 naturreservat, vilket är det vanligaste sättet 
att skydda unika områden (Naturvårdsverket, 2015a). Det finns 29 
nationalparker som är viktiga att skydda och bevara. Nationalparken ägs av 
staten och är det starkaste skyddet vi har i Sverige för ett unikt område 
(Naturvårdsverket, 2015b). I Sverige fanns 0,74 miljoner hektar avsatt mark 
i nationalparker och 4,57 miljoner hektar i naturreservat (Naturvårdsverket, 
2015c). 75 % av naturreservatens yta utgörs av fjällvärld (Naturvårdsverket, 
2015a).  

Skogsmark med områden som har höga naturvärden och som är mycket 
viktiga för att kunna bevara hotade arter både växter och djur kallas 
nyckelbiotoper. I dessa områden kan finnas rödlistade arter. Nyckelbiotoper 
kan se ut på olika sätt, där finns ofta mycket död ved, gamla träd, flerskiktad 
skog eller hamlade träd, det kan även förekomma signalarter som visar på 
höga naturvärden. Vid inventeringen 2015 fanns cirka 100 000 registrerade 
nyckelbiotoper både på privat- och bolagsmark i Sverige. Arealen av dessa 
nyckelbiotoper täcker cirka 1 % av skogsmarken och har inget formellt 
skydd i lagen. Certifierade skogsägare enligt FSC eller PEFC avverkar inte i 
nyckelbiotoper (Kunskap direkt, 2015).  Hur stor en nyckelbiotop är varierar 
från ett enstaka jätteträd till ett stort urskogsområde. 50 % av registrerade 
nyckelbiotoper är mindre än 1,5 hektar till ytan (Skogsstyrelsen, 2007). 

Arealen av frivilliga avsättningar uppskattades 2010 till cirka 1 112 000 
hektar, vilket utgör cirka 5 % av den produktiva skogsmarken nedanför 
gränsen för fjällnära skog. Ett frivilligt avsatt område ska vara minst 0,5 
hektar sammanhängande produktiv skogsmark och dess yttre gräns ska 
finnas inritad i skogsbruksplan eller annan handling. Det är områden som 
markägaren frivilligt bestämt att inga åtgärder kommer att utföras som kan 
skada områdets naturvärde, kulturmiljö eller socialt värde. Markägaren har 
själv fattat beslutet och får ingen ersättning för avsättningen. Markägare som 
är certifierade enligt FSC eller PEFC ska avsätta 5 % av sin produktiva 
skogsmark enligt avtalet, vilket normalt ses som frivilliga avsättningar 
(Skogsstyrelsen, 2012). 

I Regeringens Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) framgår det att helt 
nya krav ställs på naturvårdsarbetet och medför att det är viktigt att ha en 
strategi för att kunna bevara skyddsvärda miljöer för framtiden. Det kan 
också vara så att vissa skyddsvärda miljöer inte kommer att kunna bibehållas 
framöver. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2005) betonar i Nationell 
strategi för formellt skydd av skogen (s75 punkt 6) ”att ett förändrat klimat 
skulle kunna innebära att skogstypernas utbredning i landet förändras och att 
skogsekosystemet förändras på ett sätt som många arter kan ha svårt att 
hinna anpassa sig till.” Det gör även att klimatförändringar i sig kommer att 
påverka betingelserna för olika arter, biotoper och ekosystem som man idag 
har valt att skydda (Bergh et al. 2012). 
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När klimatzonen flyttas norrut kan arter inom visa områden få svårt att flytta 
med eftersom de har mycket begränsade utbredningsområden och deras 
habitatskrav är mycket specifika. Som ett exempel kan nämnas 
sydsluttningar mellan Ystad och Sandhammaren (Hammars backar) som 
hyser stora mängder mycket skyddsvärda arter. Dessa sluttningar har en 
specifik geologi och störningsdynamik med ett mikroklimat som är mycket 
svårt att återskapa på andra platser (Ödman et al. 2015).  

Som ett yttersta skydd för växter finns en möjlighet att bevara frön till 
eftervärlden på olika genbanker. En av dessa platser ligger på Svalbard (Ny 
Teknik, 2013). På detta sätt skulle ett återskapande av miljöer kunna vara 
möjligt när temperaturen återgår till nuvarande nivåer. 

Finns det några strategier i Sverige idag och hur är de utformade för att 
bevara de unika svenska naturmiljöerna i framtiden? Praktiseras i så fall de 
strategierna i det operationella naturvårdsarbetet? 

 
1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på ifall det finns 
regionala/nationella strategier och därmed utvärdera hur väl rustat Sverige är 
för att kunna bevara de unika svenska naturmiljöerna med hänsyn till 
pågående klimatförändringar. 

Frågeställningar: 

Finns det någon regional/nationell strategi för naturvården och bevarande av 
nyckelbiotoper, reservat, nationalparker med avseende på klimatpåverkan i 
Sverige? 

Finns det någon regional/nationell strategi för att bevara den biologiska 
mångfalden med avseende på klimatpåverkan i Sverige? 

Är existerande strategier tillräckliga för att möta de förväntade 
förändringarna vad gäller de unika svenska naturmiljöerna? 

 
1.3 Avgränsning 

I detta arbete avgränsas studien till att omfatta bevarandet av skyddsvärda 
miljöer i Sveriges skogar.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 

Det finns flera vetenskapliga angreppssätt, som tillämpas vid forskning och 
utredningsarbete. Enligt Bryman (2008) delas dessa in i kvantitativ och 
kvalitativ forskning. 

Den kvantitativa forskningen bygger på att samla in numeriska data och att 
synen på verkligheten är objektiv enligt Bryman (2008). Insamlingen av data 
sker bland annat i form av mätningar, enkäter och kvantitativa intervjuer där 
svaren i enkäter och intervjuer kodas till numeriska tal. När numeriska data 
är insamlade, bearbetas och analyseras siffrorna. Av utfallet skapas många 
gånger sedan en generalisering av hur verkligheten ser ut. Reliabilitet och 
validitet är centrala begrepp (Bryman, 2008). 

Den kvalitativa forskningen bygger på att samla in icke-numeriska värden 
och att samla in data i form av upplevelse och beskrivning. Den bygger även 
på att förstå pågående processer, där skeende och mönster utvecklas över tid, 
när det finns behov av flexibilitet för att undvika felaktiga eller olämpliga 
referensramar. Insamlingen av data kan ske genom olika metoder som 
deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och analys av 
texter och dokument. En analysmodell skapas, som används till att bearbeta 
data i form av icke-numeriska värden (Bryman, 2008). 

Då mitt arbete handlar om att ta reda på hur långt myndigheter och 
organisationer upplever att de och andra aktörer har kommit i sina respektive 
processer, när det gäller utarbetande av riktlinjer, så väljer jag därför det 
kvalitativa angreppssättet. Jag valde kvalitativa telefonintervjuer som metod, 
för att samla in primärdata och för att fånga in eventuella nyanser och 
uppfattningar. 

Den metoden gör det möjligt för den intervjuande att ställa följdfrågor, som 
bygger på respondentens tidigare svar, vilket ger mer utförliga och 
nyanserade svar och därmed mer tillförlitliga data. 

Telefonintervju valdes före fysisk intervju, då kunskapen finns spridd över 
hela landet. Det gör telefonintervjun mer tids- och kostnadseffektiv men på 
bekostnad av kroppsspråket som inte kan avkodas över telefon eller erhållas 
av andra på plats. Även metoden med analys av texter och dokument valde 
jag för att samla in data, publicerade i form av dokument, tidskrifter, böcker 
och hemsidor. 

Ett alternativt tillvägagångssätt till kvalitativa intervjuer hade kunnat vara 
observationer på plats hos organisationer och myndigheter. Inom givna 
tidsramar bedömde jag att det inte var möjligt. Även metoden med 
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fokusgrupper skulle kunna vara ett alternativt angreppssätt, men här såg jag 
den geografiska spridningen som en för stor utmaning.   

 
2.2 Analysmodell 

Det finns sällan enkla svar på komplexa frågor. Intervjuerna behöver därför 
bearbetas genom indexering. I denna studie finns olika nivåer av 
medvetenhet och aktivitet, vilka ligger till bakgrund när jag skapat 
analysmodellen för att kunna indexera på vilken nivå som respektive 
myndighet och organisation befinner sig. Utifrån den samlade bilden 
framträder en helhet som gäller både regionalt och nationellt. 

 Hur långt har myndigheten/organisationen kommit i sina tankar och 
sitt arbete när det gäller frågeställningarna. 

 Finns det någon regional/nationell strategi för naturvården och 
bevarande av nyckelbiotoper, reservat, nationalparker med avseende 
på klimatpåverkan i Sverige? 

 Finns det någon regional/nationell strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden med avseende på klimatpåverkan i Sverige? 

För dem som har en strategi utvärderar jag om deras nivå räcker för att klara 
de förväntade hoten som klimatpåverkan kan orsaka. Samt om planen även 
skulle kunna fungera om temperaturhöjningen/klimatpåverkan ökade ännu 
mer, för att kunna bedöma hur väl existerande strategier för bevarande av de 
unika svenska naturmiljöerna motsvarar förväntade hot?  

Min modell är uppdelad i sex olika indexeringar enligt nedan med avseende 
på hur långt myndigheterna/organisationerna kommit: 

 Nivå - går ej - Går ej att bedöma  

 Nivå - ej påbörjat  - Myndigheterna har inte påbörjat arbete med 
någon strategi. Organisationerna har inget internt direktiv.  

 Nivå - tankar  -  Myndigheterna har ingen strategi men har tankar 
kring en strategi. Organisationerna har inget internt direktiv men har 
tankar kring ett internt direktiv.  

 Nivå - på gång  -  Myndigheterna är insatt och vill ha en strategi, 
men är inte klar. Organisationerna är insatt och vill ha ett internt 
direktiv, men är inte klara. 

 Nivå - har  - Myndigheterna är insatt och har en strategi. 
Organisationerna är insatt och har ett internt direktiv. 
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 Nivå - vidareutveckla - Myndigheterna är mycket väl insatta och vill 
utveckla sina strategier. Organisationerna är väl insatta och vill 
utveckla sina interna direktiv.  

Samt en indexering av hur myndigheter/organisationer uppfattar 
hållbarheten på existerande strategier för att klara de förväntade hoten mot 
naturmiljöer med avseende på klimatpåverkan. 

 Nivå - går ej - Går ej att bedöma. 

 Nivå - nej - Tror inte existerande strategi räcker. 

 Nivå - svårt - Svårt att säga om existerande strategi räcker. 

 Nivå - kanske - Kanske existerande strategi räcker. 

 Nivå - räcker - Existerande strategi räcker. 

 Nivå - definitivt - Definitivt räcker existerande strategier. 
 

För de myndigheter och organisationer som har en strategi gör jag en 
avstämning av strategin om de anser att den håller för det förväntade hotet.  

Indexeringarna sätts samman i en analysmodell enligt figur 1.  
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Index (myndigheters strategi-/organisationers interna direktivs nivå)                                                
y-axel 

 

Vidareutveckla    
 

Har 
 

På gång 
 

Tankar 
 

Ej påbörjat 

            x-axel 

Går ej                

Går ej      Nej       Svårt     Kanske Räcker     Definitivt
     

 Index (uppfattad hållbarhet av existerande strategier) 

Figur1. Visualisering av analysmodell där y-axeln visar hur långt 
myndigheternas strategiarbete kommit samt om organisationerna har 
utarbetade interna direktiv. X-axeln visar hur de intervjuade myndigheterna 
och organisationerna uppfattar hållbarheten av existerande strategi. 

 
 
2.3 Tillvägagångssätt urval och genomförande 

I litteraturstudien framkom att olika grupperingar var berörda och dessa var 
myndigheter, skogsindustrier, skogsägare och miljöorganisationer. Jag 
bedömer därför dessa som sannolika målgrupper som har kunskap och 
eventuellt utvecklade strategier för hur klimatpåverkan kan påverka unika 
naturmiljöer, men även för naturvårdsanpassning med avseende på 
klimatpåverkan. För dessa grupper gjordes sedan ett anpassat urval för att få 
representativa personer till intervjuer enligt följande: 

Inom kategorin myndigheter valdes Miljö- och energidepartementet som är 
direkt ansvarigt för natur- och miljöfrågor inom skogsbruket. Övriga statliga 
myndigheter var Skogstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelser, där 
Norrbotten och Skåne valdes ut för intervju. Dessa länsstyrelser har en nord-
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sydlig gradient och representerade därför de län som kan komma att påverkas 
på olika sätt av ett förändrat klimat i Sverige. Det var i övrigt väldigt få 
länsstyrelser som överhuvudtaget hade någon strategi men länsstyrelsen i 
Västra Götaland och Kronoberg visade sig ha det och därför intervjuades 
dessa länsstyrelser. Jag valde att hålla mig på länsstyrelsenivå då jag 
bedömde att kommuner (290 kommuner i Sverige) sannolikt inte har egna 
specifika strategier för naturvårdsanpassning med avseende på 
klimatförändringar.                   

När det gäller skogsindustrin finns flera olika aktörer som till exempel 
skogsbolagen: Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Stora Enso, Sveaskog och 
SCA. Av dessa valdes SCA och Holmen Skog ut av praktiska skäl, då dessa 
är etablerade i mitt närområde, och där jag redan har upparbetade kontakter. 

Inom skogsägarorganisationerna finns Södra skogsägarna, Mellanskog, 
Norrskog och Norra skogsägarna med gemensam paraplyorganisation LRF 
Skogsägarna (Lantmännens riksförbund). Det finns drygt 300 000 privata 
skogsägare i Sverige (Skogstyrelsen, 2014) och för att få en rikstäckande 
representation av skogsägarna, så blev valet LRF Skogsägarna. De 
representerar privata skogsägare från norr till söder och har en gemensam 
policyfunktion för hela skogsägarrörelsen.  

Bland representanter för miljöorganisationerna, aktiva i Sverige, valde jag 
Svenska Naturskyddsföreningen, som varit verksamma i över 100 år och 
WWF (Världsnaturfonden), som även är en stor internationell organisation.  

Inom dessa utvalda myndigheter och organisationer kontaktades ansvariga 
personer med avseende på miljö- och naturvårdsarbetet. Jag förvissade mig 
om att personen var den sakkunnige inom området och bokade tid för 
telefonintervju. Den 24:e februari skickades frågorna, via e-post, till de 
personer som skulle intervjuas. Svenska Naturskyddsföreningen och 
Naturvårdsverket hade före detta datum avböjt att medverka på grund av 
tidsskäl. Naturvårdsverket skickade, via e-post, material som rörde ämnet. 

Under perioden 26:e februari till 7:e mars gjordes telefonintervjuer med 
utvalda myndigheter och organisationer. Grundfrågorna för intervjuerna 
redovisas i bilaga 1, vilka kompletterades med fördjupande följdfrågor där 
jag ansåg det vara av vikt för undersökningen. Anteckningar fördes under 
telefonintervjuerna, vilka renskrevs direkt efter avslutad intervju. Fullständig 
sammanställning av samtliga intervjuer finns i bilaga 2. 
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3. Resultat 
 

3.1 Intervjuer - sammanfattade 
 

För att få en samlad bild av resultatet har en sammanfattning av svar från 
berörda myndigheter, skogsindustrier, skogsägarorganisation och 
miljöorganisation gjorts och redovisas nedan. Varje intervju i sin helhet 
redovisas i bilaga 2. 

Miljö- och energidepartementet, Michael Löfroth, klimatenheten 

Det finns ingen strategi, svårt att ha det redan. Det finns tankar på det genom 
att arbeta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Strategin för 
arters möjlighet att sprida sig är genom grön infrastruktur. De 
vidareutvecklar sitt arbete och metoder genom grön infrastruktur, skyddar 
områden samt ger arter möjlighet att sprida sig och inte bli isolerade med 
risk för inavel och att populationer slås ut. Om redan existerande strategier 
räcker vet han inte. 

Skogsstyrelsen, Hillevi Eriksson, klimatspecialist  

Det finns ingen strategi, den är under utveckling där man håller på att ta reda 
på mer för att utveckla en strategi. Hur miljöer påverkas och förändras av 
klimatpåverkan börjar finnas med i arbetet och Skogsstyrelsen medverkar i 
arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsstrategin handlar om att hitta en 
form som är mer heltäckande för arters möjlighet att sprida sig. De 
vidareutvecklar sitt arbete och metoder genom fördjupad utveckling av 
”Levande skogar”, följer forskningen, anser att naturvårdande skötsel i 
reservat och nationalparker behövs för att bevara de värden som skyddats 
och att göra fler skogsbränningar. Existerande strategier räcker inte, det 
behövs ytterligare insatser.   

Naturvårdsverket, Lena Svärd, Enheten för natur och biologisk mångfald 

Meddelar att de som jobbar inom det område frågorna handlar om 
(sektionen för vägledning om värdefull natur) inte har möjlighet att 
prioritera intervjun på grund av hög arbetsbelastning. Jag fick dock ta del av 
deras rapporter om pågående insatser. ”Riktlinjer och genomförandeplan om 
regional handlingsplan för grön infrastruktur” samt ”Bevarande och hållbart 
nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat”. De växter som har 
förutsättningar att fortleva i Sverige tas med i arbetet kring den biologiska 
mångfaldens bevarande. För dem som inte har förutsättningar, inriktas 
kraften på att försöka bromsa eller mildra förlusten. Samtidigt lyfter de 
behovet av ny forskning/kunskap kring de kvantitativa kunskaperna om hur 
mycket som måste göras och kunskap om hur mycket som krävs för att möta 
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ett förändrat klimat, för att kunna behålla den biologiska mångfalden i 
Sverige (Naturvårdsverket, 2015d, Naturvårdsverket, 2015e). 

Länsstyrelsen Norrbotten, Ulf Bergelin, naturavdelningen 

Nej, ingen strategi, jobbar efter Naturvårdsverkets riktlinjer och där finns 
ingen sådan strategi idag. Strategi för olika arters möjlighet att sprida sig, 
där jobbar de genom att tillämpa biogeografiska uppföljningar för de arter 
och naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet.  Jobbar med uppdraget 
grön infrastruktur. De vidareutvecklar sitt arbete och metoder genom grön 
infrastruktur och ekosystemtjänster. Fokus ligger på skogliga värdekärnor 
och basrefuger för arters spridning. Om existerande åtgärder räcker svarar 
han att det finns nog inga konkreta åtgärder i dagsläget. Att begränsa 
klimatpåverkan genom att minska utsläppen och att Sverige jobbar med sina 
egna utsläpp och går i bräschen med ny teknik.  

Länsstyrelsen Västra Götaland, Maria Thordarsson, naturavdelningen 

Nej, ingen direkt strategi men en regional handlingsplan kopplad till 
klimatpåverkan där naturvården finns med. Jobbar med uppdraget grön 
infrastruktur och har även genomfört ett pilotprojekt. Så tankarna att utforma 
en strategi finns även om den inte är så långt gången. I grön infrastruktur 
uppdraget kommer länsstyrelsen kartlägga olika arters möjlighet att förflytta 
sig i landskapet. Länsstyrelsen Västra Götaland har även genomfört ett 
pilotprojekt av nätverken mellan miljöer i naturen, vilka 
spridningsmöjligheter finns och brister. De vidareutvecklar sitt arbete och 
metoder genom grön infrastruktur där de tittar på isolerade miljöer där 
artspridningen är svår. Värdetrakter nära varandra och hur större 
sammanhängande områden inverkar. Med skötsel av skyddad natur ökar 
möjligheterna att bevara områden med höga naturvärden och minska 
igenväxningen, kanske kan existerande åtgärder mot förväntade hot mot den 
biologiska mångfalden vara tillräckliga. 

Länsstyrelsen Kronoberg, Max Van Meeningen, Miljövårdsenheten-Miljö & 
naturförvaltning  

Ingen direkt strategi, en klimatanpassningsstrategi som genomsyrar hela 
arbetet där biologisk mångfald finns med men som en liten del. Jobbar även 
med grön infrastruktur där arters spridningsmöjligheter bland annat finns 
med. Bevarandet av biologisk mångfald är en mycket stor utmaning. 

Länsstyrelsen Skåne, Johan Niss, naturskyddsenheten 

Ja, på regional nivå har en ”Handläggningsplan Skåne” arbetats fram. Under 
arbetet med den framkom att mycken kunskap saknas, dels inom 
lagstiftningen och att identifiera vad som sker i naturmiljöer. I uppdraget 
grön infrastruktur behandlas även biologisk mångfald. I naturvårdsstrategin 
är skyddandet av värdekärnor det som ligger i fokus. Förbättra kvalitén inom 
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befintliga områden för att få robusta populationer och öka 
spridningsmöjligheterna. Klimatsceneriet i deras strategi är inte hur stor 
temperaturökningen blir utan hur mycket havsnivån stiger, 1,5 – 3 meter. De 
vidareutvecklar sitt arbete och metoder genom grön infrastruktur, den 
regionala handlingsplanen och klimatanpassningsstrategin. Om existerande 
strategier räcker är svårt att säga. Forskningen pekar på akut bevarande av 
vissa miljöer. 

Har varit i kontakt med ytterligare ett antal länsstyrelser, de svarade att de 
inte hade någon strategi. 

SCA Koncernen, Björn Lyngfelt, informationsdirektör 

Finns inget intern direktiv för att hantera klimatpåverkan på koncernnivå. 
Det finns långtgående planer på att skydda naturvärden idag med bland 
annat bränning. Att lämna den hänsyn som görs idag, att bevara arter i stora 
populationer för att de ska vara livskraftiga och kunna sprida sig. Biologisk 
mångfald kan få det svårt, finns lite forskning kring hur specifika arter 
sprider sig. De vidareutvecklar sitt arbete och metoder idag enbart genom 
nära kontakt med forskningen, skogen förändras långsamt. Rimligen borde 
existerande åtgärder räcka mot förväntade hot. 

SCA Skogsägare, Magnus Andersson, skogsskötselspecialist 

Nej, inga interna direktiv för att hantera klimatpåverkan men man följer 
forskningsarbetet. Ingen speciell strategi för olika arters möjlighet att sprida 
sig finns. Man jobbar utifrån den allmänna naturvårdsstrategin som bygger 
på punkter som integrerar naturhänsyn i det produktiva arbetet för att bevara 
den biologiska mångfalden. De vidareutvecklar sitt arbete och metoder 
genom att finslipa naturhänsyn, att den biologiska mångfalden är god vilket 
gör att miljöer klarar sig bättre. Förädlingsprogram för plantor, använda 
genetiskt plantmaterial, bra skötsel och ståndortsanpassat trädslagsval. När 
det gäller om existerande strategier räcker så säger han att det är svårt att 
veta men SCA följer forskningen inom arbetet.  

Holmen Skog, Jan Ålund, skogsbrukschef  

Har utarbetade interna direktiv i organisationen för att hantera 
klimatpåverkan. Inom hela skogsskötselprogrammet finns beredskap i varje 
åtgärd, trädslagsval, skötsel, gallring. Holmen Skog arbetar hårt bland annat 
tillsammans med Skogforsk för att ta fram frömaterial med hög resistens 
mot torka och frost. De har även en strategi för att bevara biologisk 
mångfald. Bland annat genom naturvårdarbetet på olika sätt, att konkretisera 
målen i skogsvårdslagen och genom certifieringen. Holmen Skog jobbar 
även med att göra störningsåtgärder som stamskador, knäcka träd och 
dämma för att öka lekvatten för fisk i områden med höga naturvärden. 
Holmen Skog har en strategi för olika arters möjligheter att sprida sig genom 
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hänsynsplaner där värdekärnor definieras. Att lämna större områden i linje 
med grön infrastruktur där korridorer skapar/gynnar spridningsmöjligheten. 

De vidareutvecklar sitt arbete och metoder med förstärkt kompetens för 
naturvård med hänsyn. Att förmedla det arbete Holmen Skog gör för miljön 
för att få allmänhetens förståelse. Om existerande åtgärder räcker anser han 
vara svårt att säga. 

LRF Skogsägarna, Gunnar Linden, naturvårdsfrågor 

Nej, inget internt direktiv, har ingen egen skog och kan inte ge direktiv hur 
andra ska jobba, möjligen vara rådgivande. LRF Skogsägarna anser inte att 
det är spridningsmöjligheten som är det svåra för arter utan etableringen på 
nya platser. Detta på grund av att det inte finns det habitat de behöver. 
Spridningskorridorer kan vara bra för vissa arter men kan bli en barriär för 
andra. De tror på mindre områden i ett varierat landskap som det bästa. 
Bevarande av den biologiska mångfalden oavsett inverkan av klimatet är 
arbetet LRF Skogsägarna håller på att vidareutveckla. Konsekvenser av 
klimatpåverkan ger en diskussion om trädslagsval, fördelen med blandskog 
och den kan även vara positiv för mångfalden genom att den ger andra 
möjligheter för ekosystem. Gunnar Linden anser att existerande strategier 
räcker, den är tillräckligt positiv för den biologiska mångfalden, men alla 
arter kommer inte att kunna bevaras. 

WWF (Världsnaturfonden), Linda Berglund, expert Svensk skog  

Linda Berglund anser inte att strategin från myndigheterna är tillräcklig för 
den biologiska mångfalden med avseende på klimatpåverkan idag. De ger 
inte bättre ingångsvärden om temperaturen ökar med +4 eller +6 C. Grön 
infrastruktur stärker arters spridningsmöjligheter. Möjlighet till 
kommunikation mellan områdena och ett varierat brukande av 
produktionsskogen är viktiga insatser för arters möjlighet till spridning i 
landskapet. Detta bevarar även olika miljöer på ett bra sätt. De 
vidareutvecklar sitt arbete och metoder genom att hitta landskapsperspektiv 
med matriser för spridning och stärka brukandet av den produktiva skogen. 

Svenska Naturskyddsföreningen, Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor  

Hade ingen möjlighet att medverka för en intervju av tidsskäl. 

 
3.2 Indexering 
 

Intervjuerna ovan indexeras efter implementeringsnivå utifrån modellens sex 
indexeringsnivåer och sätts in i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Tabellen visar i vilken nivå myndigheternas(svart), organisationer 
(rött) strategiarbete ligger. Går ej -  där detta inte kunde bedömas. 

Fråga 1, Myndigheter, Finns det någon regional/nationell strategi för 
naturvården och bevarandet av nyckelbiotoper, reservat, nationalparker 
med avseende på klimatpåverkan i Sverige? Organisationer, Finns det 
utarbetade interna direktiv i organisation för att hantera klimatpåverkan?  

Fråga 2, Finns det någon regional/nationell strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden med avseende på klimatpåverkan i Sverige? 

Fråga 3, Är existerande strategier tillräckliga för att möta de förväntade 
förändringarna mot de unika svenska naturmiljöerna? 

 

Myndigheter och organisationer Fråga 1   Fråga 2 Fråga 3 

Miljö- och energidepartementet (MD) Tankar På gång Svårt 

Skogsstyrelsen (SKS) Tankar På gång Nej 

Naturvårdsverket (NV) Går ej Har Går ej 

Länsstyrelsen Norrbotten (LN) Ej påbörjat På gång Går ej 

Länsstyrelsen Västra Götaland (LV) Tankar På gång Kanske 

Länsstyrelsen Kronoberg (LK) Tankar På gång Svårt 

Länsstyrelsen Skåne (LS) Har På gång Kanske 

SCA1, Koncernen Ej påbörjat På gång Räcker 

SCA2, Skogsägare Ej påbörjat På gång Svårt 

Holmen Skog (H) Har Har Svårt 

LRF Skogsägarna Ej påbörjat Ej påbörjat Räcker 

WWF Går ej Går ej Nej 

 

De indexerade frågorna i tabell 1 ovan, placeras in i analysmodellen med 
fråga 1 - kopplad till y-axeln. Hur långt myndigheterna kommit i 
strategiarbetet när det gäller naturvården, nyckelbiotoper, reservat och 
nationalparker och om organisationerna har utarbetade interna direktiv i 
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organisationen för att hantera klimatpåverkan. Fråga 3 – kopplad till x-axeln, 
hur hållbar existerande strategi uppfattas av respondenterna. Illustreras i 
figur 2. 

Fråga 2 - kopplad till y-axeln, hur långt myndigheter har kommit i 
strategiarbetet och har organisationerna utarbetat något internt direktiv när 
det gäller biologisk mångfald. Fråga 3 – kopplad till x-axeln, hur hållbar 
existerande strategin uppfattas av respondenterna. Illustreras i figur 3.  
 

Index (myndigheters strategi-/organisationers interna direktiv nivå)                                                          
y-axel 

 

Vidareutveckla    
 

Har                   H        LS  

 

På gång 
 

Tankar                       SKS      MD,LK LV 

 

Ej påbörjat     LN       SCA2 SCA1 

    LRF           x-axel 

Går ej       NV WWF               

Går ej      Nej       Svårt     Kanske Räcker     Definitivt
      

Index (uppfattad hållbarhet av existerande strategier) 

Figur 2. Sammanställning av utfall av intervjuerna för strateginivån/interna 
direktivs nivå för naturvården, nyckelbiotoper, reservat och nationalparker, 
y-axeln, samt respondenternas uppfattade hållbarhet av existerande strategi, 
x-axeln. 

Myndigheter och organisationer förkortas enligt följande: Miljö- och 
Energidepartementet – MD, Skogsstyrelsen – SKS, Naturvårdsverket – NV, 
Länsstyrelsen Norrbotten – LN, Länsstyrelsen Västra Götaland – LV, 
Länsstyrelsen Kronoberg – LK, Länsstyrelsen Skåne – LS, SCA Koncernen – 
SCA1, SCA Skogsägare –SCA2, Holmen Skog – H, LRF Skogsägarna – 
LRF, WWF (Världsnaturfonden) – WWF.
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 Index (myndigheters strategi-/organisationers interna direktiv nivå)                                          
 y-axel  

 

Vidareutveckla    
 

 Har        NV                H             

 

 På gång         LN       SKS   MD, LK    LV, LS     SCA1      

             SCA2 

Tankar                                
            

Ej påbörjat              
              x-axel 

 Går ej        WWF  LRF             

Går ej      Nej       Svårt     Kanske Räcker     Definitivt
      

Index (uppfattad hållbarhet av existerande strategier) 
 

Figur 3. Sammanställning av utfall av intervjuerna för strateginivån/ interna 
direktivs nivå för biologisk mångfald, y-axeln, samt respondenternas 
uppfattade hållbarhet av existerande strategi, x-axeln. 

Myndigheter och organisationer förkortas enligt följande: Miljö- och 
Energidepartementet – MD, Skogsstyrelsen – SKS, Naturvårdsverket – NV, 
Länsstyrelsen Norrbotten – LN, Länsstyrelsen Västra Götaland – LV, 
Länsstyrelsen Kronoberg – LK, Länsstyrelsen Skåne – LS, SCA Koncernen – 
SCA1, SCA Skogsägare –SCA2, Holmen Skog – H, LRF Skogsägarna – 
LRF, WWF (Världsnaturfonden) – WWF. 
 
 

3.3 Analys 
 

Studien visar att myndigheternas arbete med strategier för naturvården och 
bevarande av nyckelbiotoper, reservat, nationalparker med avseende på 
klimatpåverkan i Sverige, inte kommit så långt. De flesta är fortfarande kvar 
på indexnivå ”tankar/ej påbörjat” som framgår av figur 2 ovan. I år har 
länsstyrelserna erhållit ökade anslag för avsättning av skyddad mark.  
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När det gäller strategier för att bevara biologisk mångfald visar resultatet ett 
något bättre utfall för myndigheterna vilket framgår av figur 3 ovan. 
Naturvårdsverket har kommit längre i jämförelse med de övriga 
myndigheterna. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur, där den biologiska mångfaldens 
skyddande finns med. Detta arbete ska redovisas i oktober 2017. Av de 
länsstyrelser som intervjuats har Skåne kommit längst. De har en 
”Handläggningsplan Skåne” på regional nivå. Den har resulterat i en 
detaljplan och kustnära kommuner har kontaktats. De jobbar även med grön 
infrastruktur där också biologisk mångfald finns med. 

Skogsindustrin skiljer sig åt när det gäller interna direktiv inom 
organisationerna om hur man ska hantera klimatpåverkan som 
temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare vintrar, torka med mera. Även 
när det gäller utarbetad strategi för att bevara biologisk mångfald med 
hänsyn till klimatpåverkan, skiljer de sig åt vilket belyses i figur 2 och 3. 
SCA har inget utarbetat internt direktiv inom organisationen eller någon 
direkt strategi när det gäller bevarandet av biologisk mångfald. Det finns 
dock långtgående planer på att skydda naturvärden till exempel bränner de 
varje år för att gynna arter som behöver dessa habitat och miljöer. Holmen 
Skog har ett utarbetat internt direktiv inom organisationen för att hantera 
klimatpåverkan. Inom hela skogsskötselprogrammet för den egna skogen 
finns beredskap i varje åtgärd, trädslagsval, skötsel och gallring. De har även 
en utarbetad strategi för biologisk mångfald, dels genom att konkretisera 
målen i skogsvårdslagen samt genom certifieringen. 

Skogsägarorganisationen kan inte ge direktiv till skogsägare på grund av att 
de själva inte äger skog, de kan möjligen vara rådgivande i frågan. När det 
gäller mångfalden i de svenska brukade skogarna anser de att den är stor 
idag (bilaga 2j). I produktionsskogen gynnas mångfalden i form av bland 
annat frivilliga avsättningar, trädslagsblandningar och skogar i olika åldrar. I 
dagens samhälle har naturvården stort fokus på att bevara rödlistade arter. 
LRF Skogsägarna anser att det är fel strategi. Det gynnar inte mångfald av 
arter om man enbart försöker bevarar dessa utan man måste bevara hela 
ekosystemet för att de rödlistade arterna ska överleva i ett område. De anser 
även att det är viktigt att det omfattar de områden som delas av människan. 
Det vill säga där människan är en del av ekosystemet. 

När det gäller hur väl existerande strategier för bevarandet av de unika 
svenska naturmiljöerna motsvarar förväntade hot, anser de flesta inom både 
myndigheter, skogsindustrin och miljöorganisationen, att existerande 
strategier inte gör det eller att de inte vet helt säkert. De anser att det är för 
tidigt att säga något säkert och det finns för lite forskningsbaserat 
kunskapsunderlag i dagsläget för att man ska veta om strategierna klarar 
hotet eller en ökning med 4 C eller 6 C. De finns även de som anser att 
existerande strategier räcker. Detta belyses i figur 2 och 3 ovan. Nästan 
samtliga intervjuade myndigheter och organisationer anser att det är viktigt 
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att arter får bra möjligheter att sprida sig både genom korridorer och öar i 
landskapet. Att områdena som skyddas är tillräckligt stora för att kunna hysa 
tillräckligt stora och vitala populationer, vilket ger arterna större möjligheter 
att möta hoten från klimatpåverkan. Det anses även att det behövs vårdande 
skötsel i skyddade områden för att bevara och ge dessa arter möjlighet till 
överlevnad där. De bestämmande myndigheterna är överens om ökade 
avsättningar av skogsmark. Miljö- och energidepartementet säger att 
anslagen fördubblas i år för värdefulla naturmiljöer. Fler naturreservat, 
naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar är angeläget och viktigt. 

Om temperaturen skulle stiga med 4 C eller 6 C skulle det ge märkbara 
effekter, arter skulle försvinna men andra skulle komma till. Natursystem 
blir stressade av högre temperaturer vilket även ökar stressen på biologisk 
mångfald. Växtzoner skulle flyttas mycket kraftigt norrut och vissa arter 
skulle få svårt att flytta med. För skogsägarna kommer det att bli oerhört 
problematiskt när det gäller trädslagsval och omloppstider men även att 
begränsa insektsangrepp och körskador. Världsnaturfonden menar att en 
påtaglig temperaturökning kommer att påverka odlingsmöjligheter vilket gör 
att vi här i Sverige kan behöva ställa oss frågan. - Vad ska vi odla – träd eller 
mat? Redan en 2 C höjning kommer att ge stora problem. Strategier 
behöver utarbetas för att kunna möta dessa hot. 

Samtliga respondenter är överens om att det operationella skogsbruket 
kommer att påverkas av de förväntade klimatförändringarna. Myndigheterna 
anser att mer inlöst mark behövs och att hänsynsreglerna måste skärpas med 
domstolsbeslut för att en ökad efterlevnad ska bli verklighet. Tillväxten 
ökar, växtsäsongerna förlängs men även skaderiskerna ökar. 
Skadeinsektsangreppen på grund av ett varmare klimat, sommartorka och 
stormskador till följd av otjälad mark är några risker. Att användningen av 
markskonare som mattor, broar och risning av basvägar kommer öka. 
Skogsbilvägarna behöver bli stabilare med större bärighet. Planeringen inför 
en åtgärd blir ännu viktigare för att minimera körskador. Nya trädslag kan 
komma till men där behövs mer forskning kring vilka riskerna är med dessa 
trädslag. Att myndigheten och skogsnäringen har en dialog och tillsammans 
försöker se de förändringar som kommer så tidigt som möjligt. 
Markfuktighetskartor och laserdata kan vara verktyg som kan underlätta för 
det operativa skogsbruket. Ett variationsrikt skogsbruk med bland annat 
hyggesfritt och mer lövinblandning i bestånden kan kanske mildra vissa av 
riskerna som följer med klimatpåverkan.  

I fjällmiljöerna syns effekterna av klimatpåverkan tidigt. Redan idag har 
trädgränsen flyttats högre upp på kalfjället. Fjällen kan på sikt riskera att 
växa igen och artförändringarna i dessa miljöer blir stora då de tar lång tid 
på sig att utvecklas. Glaciärer smälter och myrar med permafrost minskar. 
Enligt Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen, har Artdatabanken 
börjat kartlägga klimatkänsligheten hos arter. Att artkunniga och specialister 
inom området kan presentera vilka känsliga arter som finns och deras 
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livsmiljöer är angeläget. Mer forskning och studier om hur dessa arter 
påverkas av ett förändrat klimat samt hur negativ och positiv påverkan på 
miljöer på grund av ett förändrat klimat, anser Skogsstyrelsen vara viktigt. 
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4. Diskussion  

Resultatet i denna studie är nytt och lite unikt eftersom det inte tidigare har 
gjorts någon annan liknande översyn som undersöker naturmiljöer och 
strategier för bevarande av naturmiljöer och den biologiska mångfalden i 
Sverige. En jämförelse med andras forskning blir därför inte möjlig. 

En brist i arbetet är att det inte finns någon jämförelse hur man gjort i andra 
länder kring klimatpåverkan och hur länderna skapat strategier för att bevara 
sina unika naturmiljöer. Att forska vidare kring detta skulle kunna ge nya 
uppslag på hur arbetet i Sverige skulle kunna fortsätta från myndigheternas 
håll. 

 
4.1 Urval av myndigheter och organisationer 

Det är de skogliga myndigheterna som har ansvaret för de områden studien 
fokuserar på. Mina frågeställningar rör nyckelbiotoper, reservat och 
nationalparker, där huvudansvariga myndigheter är Skogsstyrelsen, 
länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Jag anser att de bör ha insikt i om det 
finns några strategier för att bevara dessa unika miljöer. Ytterst ansvarig för 
det som rör miljön på nationell nivå anser jag vara regeringen, där miljö- och 
energidepartementet är det departement som arbetar med miljöfrågor. Det är 
även regeringen som lämnar direktiv till Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket om vad deras arbete ska omfatta. Naturvårdsverket i sin 
tur skickar direktiv till länsstyrelserna om vad de ska fokusera på i sin tur. I 
och med detta anser jag att de skogliga myndigheterna är helt rätt valda för 
studien. Jag väljer att kontakta alla dessa myndigheter. När det gäller 
länsstyrelserna finns det i Sverige tjugoen län och jag var i kontakt med åtta 
av dessa, fyra i norr och fyra i söder. Av dessa länsstyrelser var det endast 
fyra, varav tre i södra Sverige och en i norra, som hade påbörjat arbetet kring 
det område frågeställningarna rörde.  

När det gäller skogsindustrin har den ett gemensamt ansvar att följa regler 
för naturvården och biologisk mångfald, inte utforma strategier och regler. 
Därför gjorde jag ett bekvämlighetsurval när det gäller bolagen. Då jag 
redan har upparbetade kontakter med SCA och Holmens Skog valde jag 
dessa. SCA är aktör i norra delen av Sverige medan Holmen Skog även 
finns i den sydöstra delen. Jag har därmed fått med både den norra och 
sydöstra delen av bolagens syn. Anser därför att fler aktörer inom 
skogsindustrin inte skulle påverka studiens resultat när det gäller naturvård 
och biologisk mångfald. Jag anser att det ger tillräcklig information för 
studien eftersom de är aktörer inom skogen och inte har som ansvar att 
utforma strategier.  

Att göra ett korrekt urval av privata skogsägare, drygt 300 000 i Sverige, för 
intervjuer skulle vara mycket svårt. Det finns både små och stora och de är 
spridda över hela Sverige. Då jag redan valt SCA och Holmens Skog, som är 
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stora skogsägare, ville jag även få någon som var representativ för de mindre 
ägarna. Därför valde jag den övergripande rikstäckande organisationen LRF 
Skogsägarna. Denna kategori ansvarar för naturvård och biologisk mångfald 
och tar ofta hjälp i sina val av skogsbolagens eller myndigheters sakkunniga, 
vilket gör att jag anser att det var tillräckligt med att välja ut LRF 
Skogsägarna och tror inte svaren hade skilt sig nämnvärt om jag gjort på 
något annat sätt. 

Valet att ta med miljöorganisationer var att få ta del av deras syn på 
myndigheternas arbete och strategier när det gäller skyddande av våra unika 
svenska naturmiljöer. Då det finns många miljöorganisationer stora som små 
och att de själva inte är ansvariga för att skapa strategierna, så valde jag ut 
Världsnaturfonden som är en världsomspännande miljöorganisation och 
Svenska Naturskyddsföreningen som är en svensk organisation som varit 
verksam i över 100 år. Svenska Naturskyddsföreningen hade inte möjlighet 
att medverka, avhoppet kom dock så sent att det inte fanns någon 
möjligheten att hinna söka upp en ny miljöorganisation för en intervju den 
aktuella veckan. Därför valde jag att låta Världsnaturfondens syn ligga som 
grund för denna studie. 

 
4.2 Metoddiskussion 

För att få ut nyanserna i mina frågeställningar och för att sedan kunna 
indexera dessa ansåg jag den kvalitativa intervjun vara rätt metod för 
primärdata. Den ger mig möjlighet att ställa följd- och fördjupningsfrågor 
där jag ansåg det var av vikt för studien. Frågorna krävde utförliga svar för 
att ge underlag till en korrekt analys i studien, vilket en kvalitativ intervju 
ger möjligheter till.  

Att även använda metoden analys av texter och dokument är logisk då 
mycket grundinformation i ämnet finns i den formen. En av de tilltänkta 
myndigheterna avböjde intervjun, men översände material via e-post som är 
med i studien.  

Arbetet med att kontakta de myndigheter och organisationer som jag valt ut 
blev mer krävande än vad jag först trott. Det var inte självklart vem som 
hade sakkunskap inom studiens område utan jag skickades vidare vid många 
tillfällen och många personer var svåra att få kontakt med. I vissa fall 
använde jag mig av e-post för att få en första kontakt för att sedan ringa upp 
för att boka en intervjutid. Det var en organisation som avböjde att 
medverka på grund av tidsskäl, även en myndighet avböjde men skickade 
mig material via e-post som jag kunde använda i studien. Jag anser inte att 
dessa två frånfall från intervjuerna har någon avgörande påverkan på mitt 
resultat, då myndighetens översända material är med i studien.  

I efterhand ser jag att kontaktsökandet med dessa myndigheter och 
organisationer skulle ha påbörjats mycket tidigare än vad som gjordes, för 
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att inte hamna i tidsnöd inför veckan när jag skulle genomföra intervjuerna. 
Att jag skickade ut grundfrågorna i förväg uppskattades av respondenterna 
då de hade möjlighet att förbereda sig. Men det hade varit ännu bättre om 
jag skickat ut frågorna tidigare och att respondenterna återkopplat till mig att 
de är den sakkunnige för intervjun. Det framkom att vissa som ansett sig 
sakkunniga i området vid telefonkontakten inte riktigt var det när de väl fått 
frågorna. Om jag vetat detta tidigare hade jag haft möjligheten att försöka 
hitta den rätta person. I detta fall fick vissa frågor strykas och andra blev inte 
besvarade så grundligt som jag önskat. Trots detta är jag nöjd med svaren på 
mina frågor vid intervjuerna då svaren varit tillräckligt grundliga för att jag 
skulle kunna indexera alla myndigheter och organisationer på ett korrekt 
sätt.  

Att genomföra en observation i denna studie, hade inneburit många och 
långa resor och varit mycket tids- och kostnadskrävande. Vara på plats hos 
de olika myndigheterna och organisationerna för att göra observationer 
angående deras nivå på strategiarbete samt deras syn i övriga 
frågeställningar bedömer jag ej varit möjligt. Den tid, kostnad och 
arbetsbörda detta skulle innebära är utanför möjligheternas ram vid denna 
typ av studie. Det skulle troligtvis inte vara möjligt att genomföra en 
observation på alla myndigheter och organisationer. 

Arbetet med att organisera och sammanträffa med fokusgrupper hade 
inneburit många och långa resor som blivit mycket tids- och 
kostnadskrävande, vilket inte hade gjort denna metod kostnadseffektiv i 
jämförelse med kvalitativ telefonintervju. 

Hade jag istället valt en kvantitativ intervju hade jag inte kunna vara lika 
flexibel med frågorna vid intervjutillfället för att kunna hålla en hög validitet 
och reliabilitet. Med tanke på frågeställningarnas natur skulle det ha varit ett 
sämre val. 

Om jag istället för intervju hade valt att använda en enkätinsamling som 
insamlingsmetod hade jag varit tvungen att göra enkäten mycket flexibel. 
Enkäten hade blivit mycket komplex och omfattande för att kunna ge svar på 
mina frågor. Min studie omfattade tolv myndigheter och organisationer med 
en respondent var. Jag bedömde att det inte gett mig ett tillräckligt bra 
underlag till analysen i min studie. 

När det gäller att bedöma om jag har mäta det jag avsåg att mäta. Med 
avseende på att ta reda på ifall det finns regionala/nationella strategier och 
därmed utvärdera hur väl rustat Sverige är för att kunna bevara de unika 
svenska naturmiljöerna med hänsyn till pågående klimatförändringar. Så 
anser jag att jag gjort det genom att använda denna huvudfråga och de tre 
kompletterande frågeställningarna som utgångspunkt när jag skapat 
intervjufrågorna. 
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Både huvudfrågan och underliggande frågeställningar finns med i olika 
vinklar i frågeunderlagen (bilaga 1 a-c). De är anpassade för myndigheter 
och de organisationer som ska svara på frågorna, därav de tre olika 
underlagen. Frågeunderlaget och metodvalet gör det möjligt att kunna 
indexera enligt analysmodellen.  

Sammanställningen av intervjuerna genomfördes samma dag som intervjun 
genomfördes. Indexeringen genomfördes inom samma vecka som intervjun 
för att sammanställningen och hela intervjun skulle vara fräsch i minnet när 
indexeringen genomfördes. Alla intervjuer genomfördes under en begränsad 
tid för att på så vis kunna få en korrekt indexering mellan de olika 
intervjuerna. 

Om någon annan skulle vilja göra samma undersökning så anser jag att de 
kommer fram till ett liknande resultat om de följer metodiken och 
frågeunderlagen. Om de dessutom vidtar de åtgärder som jag beskrivit skulle 
de kunna nå till flera organisationer och snabbare hitta rätt person att 
intervjua.  

 
4.3 Resultatdiskussion 

En studie som denna skulle ha kunnat bli svår att genomföra. Myndigheterna 
kunde ha avböjt intervjuer på grund av det resultat som studien skulle kunna 
komma fram till. Naturmiljöer och naturvård är en het fråga idag. 
Myndigheterna var dock mycket tillmötesgående och frikostiga med att dela 
med sig av information som jag sökte, vilket gjorde dialogen vid 
intervjuerna naturlig. 

Strategier för naturvård och bevarande av nyckelbiotoper, reservat och 
nationalparker kopplade till klimatpåverkan finns inte idag. Myndigheterna 
är fortfarande kvar i indexnivå ”tankar” och anser att det är för tidigt att 
kunna utveckla strategier. Det behövs mer forskning och utvärdering av 
dessa innan de kan utfärda några strategier. Man vet inte i tillräcklig 
utsträckning hur naturmiljöerna kommer att reagera på ett förändrat klimat, 
hur fort förändringarna kommer och i vilken omfattning. Dock har 
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en pilotstudie där man gjort 
analyser och simulerat röjningsåtgärder runt värdeträd för att se resultatet av 
åtgärden. Även Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket anser att åtgärder i 
form av naturvårdande skötsel är viktiga, så inte naturmiljöerna växer igen, 
och på så sätt bevara de värden som man avser att bevara. Att 
myndigheterna inte kommit längre i arbetet med strategier på nationellnivå 
var förvånande. Det är Miljö- och energidepartementet som är ytterst 
ansvarigt för våra naturmiljöer och ska lämna direktiv till de andra 
myndigheterna vad som behöver göras.  

När det gäller biologisk mångfald har myndigheterna kommit längre. 
Regeringen har lagt ett direktiv till Naturvårdverket som i sin tur givit 
länsstyrelserna uppdraget grön infrastruktur. De ska utreda vad som sker 
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med den biologiska mångfalden vid den klimatpåverkan som redan finns 
och de scenarier som befaras kunna bli. Länsstyrelserna har kommit mycket 
olika långt i detta arbete som ska vara klart hösten 2017. Av de länsstyrelser 
jag kontaktade var det 50 % som hade påbörjat arbetet det vill säga 
indexnivå ”på gång”. Det gör att jag undrar om arbetet kommer att bli 
likvärdigt över hela landet eller om vissa län kommer att ha en bättre 
strategisk plan för bevarandet av biologisk mångfald. Detta kan vara 
intressant att följa upp hösten 2017. 

Att myndigheterna kommit längre med arbetet när det gäller den biologiska 
mångfalden jämfört med nyckelbiotoper, reservat och nationalparkers 
bevarande. Tror jag kan bero på att myndigheterna arbetat mer aktivt under 
flera år med biologisk mångfald. När det gäller nyckelbiotoper, reservat och 
nationalparker har man först nu på senare tid börjat se effekter av 
klimatförändringen i form av det varmare klimat som i sin tur ger nya 
förutsättningar och möjlighet för träd och undervegetation att få fäste på 
platser där de tidigare inte kunnat växa. 

De myndigheter som har det yttersta ansvaret för våra unika naturmiljöer är 
med i undersökningen och i tillräcklig omfattning. Detta gör att jag anser att 
studien inte kunnat få ett annat resultat även om fler myndigheter intervjuats. 

När det gäller utarbetade interna direktiv inom skogsindustrins 
organisationer för att hantera klimatpåverkan, skilde det sig kraftigt åt. 
Resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda om jag tagit med flera 
representanter från skogsindustrin, vilket då hade kunnat visa om det funnits 
någon dominerande indexering för skogsindustrin. Samtidigt är det en 
tillämpning av övergripande strategier som myndigheterna fastställer och 
industrin många gånger ska förhålla sig till. Det vill säga industrin har inte 
så stor påverkan på strategin. 

LRF Skogsägarna anser att mångfalden är stor i dagens skogar med 
trädslagsblandningar och skogar i olika åldrar. Därför anser LRF 
Skogsägarna att existerande strategier räcker i nuläget. LRF Skogsägarna 
som representerar skogsägarorganisationerna äger ingen egen skog och anser 
därför att de inte kan ge direktiv till skogsägaren om hur de ska sköta sin 
skog, möjligen vara rådgivande. SCA och Holmens Skog är inte bara 
industrier utan även stora skogsägare. Så en viss del av deras syn kan vägas 
in i skogsägarnas resultat. Resultatet kan ha blivit annorlunda om jag gått 
ner till den enskilde skogsägaren istället för en riksorganisation, då beroende 
på skogsägarens egen syn när det gäller unika naturmiljöer och av vilket 
skogsbolag eller myndighet de tagit rådgivningshjälp från.  

Att det operationella skogsbruket kommer att påverkas av 
klimatförändringen råder det inga tvivel om. Skogsbilvägar behöver rustas 
upp för att klara de mildare vintrarna med kortare tid med tjälad mark. Även 
drivningsförhållandena i skogen kommer att ändras. Planeringen inför en 
åtgärd kommer att bli mer krävande och behöver vara mer noggrann på 
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grund av bland annat de mildare vintrarna med kortare period av tjälad 
mark. Användning av markfuktighetskartor och laserdata kommer att öka 
vid planering av körstråken för att minimera körskador. Stormskador 
kommer att öka och med detta större insektsangrepp, men trots detta visar 
andra studier att den ökade tillväxten och förlängda vegetationsperioden 
kommer att vara gynnsam för skogsproduktionen. 

Att ta med miljöorganisationer var för att få klarhet i deras syn på vad som 
behöver göras för att bevara våra unika naturmiljöer, skiljer de sig från 
myndigheterna och skogsbolagens syn. Världsnaturfonden anser att de 
strategier som finns inte är tillräckliga för den biologiska mångfalden. Det 
som Världsnaturfonden bland annat undrar över är hur kommer de 
nuvarande trädslag att klara sig mot de nya som kommer? Vad kommer att 
hända i fjällvärlden där naturförhållandena är gynnsamma för 
Contortatallen? Dessa frågor kommer att kräva en del ny forskning för att 
kunna besvaras. Att mer forsknings krävs stämmer överens med 
myndigheternas syn i frågorna. Att det bara blev en miljöorganisation 
påverkar kanske resultatet i viss mån. Men det var inte möjligt att söka 
kontakt med någon ny då avhoppen kom så nära inpå intervjuperioden. Jag 
tror inte att resultatet blivit annorlunda om det varit fler miljöorganisationer 
som medverkat i arbetet.  

Att mer forskning behövs kring hur våra svenska naturmiljöer påverkas i 
detta förändrade klimat råder det inga tvivel om. För att de unika svenska 
naturmiljöerna ska fungera som ett helt ekosystem får man titta på arters 
möjlighet att förflytta sig och etablera sig på ny plats, att kartlägga 
klimatkänsligheten hos arter och deras livsmiljöer i ekosystemet. Men även 
hur främmande trädslag kommer att påverka miljöerna och vår inhemska 
produktiva skog, är mycket viktiga frågor att ta reda på redan idag, då de nya 
trädslagen starkt kan komma att påverka naturmiljöerna. Det är utmanande 
att forska kring då Ödman et al. (2015) uttrycker att det är komplicerade 
samband som är svåra att förutse. 

Effekter som troligast kan kopplas till klimatpåverkan syns redan idag. Ulf 
Bergelin, Länsstyrelsen Norrbotten, beskrev att trädgränsen har flyttats 
högre upp på kalfjället. Myrar med permafrost minskar och idag finns bara 
ett fåtal kvar i Norrbotten och glaciärer smälter.  

 
4.4 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att det på myndighetsnivå inte finns några 
utarbetade strategier för naturvård och bevarande av nyckelbiotoper, reservat 
och nationalparker med avseende på klimatpåverkan i Sverige idag.  
Myndigheterna är fortfarande på indexnivå ”Tankar” för detta och anser att 
det är för tidigt att kunna ta fram en sådan strategi. Det behövs mer 
forskning kring hur dessa miljöer påverkas av det förändrade klimatet innan 
dessa strategier kan utformas. Det framkom dock att det är viktigt med 
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skötsel i dessa områden för att de inte ska växa igen och det som bevarats 
försvinner på grund av ändrade livsförhållanden.  

När det gäller den biologiska mångfalden har myndigheterna kommit längre, 
indexnivå ”På gång”, men det finns fortfarande inga direkta strategier för 
hur man ska bevara biologisk mångfald med avseende på klimatpåverkan. 
Idag finns uppdraget grön infrastruktur till länsstyrelserna att i sina 
respektive län kartlägga hur biologisk mångfald påverkas med avseende på 
klimatförändringarna. Här ska även arters möjligheter att förflytta sig på 
grund av ändrade livsförhållanden studeras. Under mitt arbete framkom att 
de flesta ansåg att korridorer och öar i naturen som ger arter förutsättningar 
att förflytta sig är viktigt. Det var dock någon som ansåg att dessa korridorer 
även kunde bli barriärer som hindrade förflyttningen. Även att det inte var 
arternas möjligheter att förflytta sig som var det primära utan deras 
möjlighet att etablera sig på den nya platsen, att där finns rätt habitat för att 
kunna utveckla en ny stark population. Även idag är det viktigt att 
populationerna är stora, vitala och inte riskerar inavel, för att kunna överleva 
i ett förändrat klimat. Det framkom även att flytta arter norrut, när 
klimatzonerna förändras, skulle kunna vara möjligt även att spara fröer i 
genbanker för vissa arter kan övervägas. 

Om existerande strategier är tillräckliga mot de förväntade förändringarna 
vad gäller de unika svenska naturmiljöerna är man oense. De flesta ligger i 
indexnivå ”Svårt” att säga om det vi har i dagsläget räcker men de finns 
även organisationer som anser att den räcker. Det är något som framtiden får 
utvisa. 
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Bilaga 1a, Frågeunderlag - Myndigheter 

Frågor till myndigheter - Miljö och energidepartementet, Skogsstyrelsen, 
Länsstyrelserna. 
 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och nyckelbiotoper, nationalparker 
och reservat regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

2. När börjar denna strategi att användas/implementeras i er organisation 
och varifrån kom uppdraget/initiativet? 

3. Vilket/vilka klimatscenario(er) ligger till grund för denna strategi (+2, 
+4, +6)? 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och naturreservat? 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och naturreservat i skogsmiljöerna?  

7. Vilka möjligheter och problem kan uppstå när man implementerar 
strategin? 

8. Hur väl tror ni strategin fungerar om temperaturklimatet blir högre eller 
lägre än det ni har angivit? 

9. Kommer strategin påverka det operationella skogsbruket i Sverige? Om 
ja, hur? 

Alternativt 

9. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan? Om ja, hur? 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald, naturreservaten, nationalparker och 
nyckelbiotoper på grund av klimatpåverkan? 
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Bilaga 1b, Frågeunderlag - Skogsindustrin och skogsägarorganisation 

1. Finns det utarbetade interna direktiv i er organisation för att hantera 
klimatpåverkan som temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare vintrar, 
torka med mera? 

2. Hur ser det interna direktivet ut inom er organisation för att hantera 
denna klimatpåverkan? 

3. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald regionalt/nationellt med hänsyn till 
klimatpåverkan? 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

5. Kommer strategierna att påverka det operationella skogsbruket i Sverige? 
Om ja, hur? 

5.  Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund 
av klimatpåverkan? Om ja, hur? 

6. Kommer det innebära ökade kostnader/intäkter och/eller ökad/minskad 
lönsamhet (och hur i så fall)? 

7. På vilket sätt jobbar ni för att utveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar? 
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Bilaga 1c, Frågeunderlag - miljöorganisation 

1. Anser ni att befintliga strategier från myndigheterna är tillräckliga för att 
kunna bevara den biologiska mångfalden i skogen mot befarade hot idag 
och om +2 respektive +6 C temperaturhöjning? 

2. Vad anser ni är de viktigaste insatserna/strategierna för att bevara unika 
naturmiljöer i Sverige med hänsyn till klimatförändringar? 

3. Vad anser ni är de viktigaste insatserna/strategierna för att möjliggöra 
arters spridning i landskapet med hänsyn till klimatförändringar? 

4. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar? 
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Bilaga 2 a, Intervju - Miljö- och energidepartementet 

 

Sammanställning av intervju med Michael Löfroth, Klimatenheten, Miljö- 
och energidepartementet, fredagen 26 februari 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald, nyckelbiotoper, nationalparker och 
reservat regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan? 

Nej, Miljö- och energidepartementet tror att det kan vara svårt att ha det än. 

– Finns det några tankar på detta? 

Ja, det finns två sätt: 

Utredning klimatanpassning – mer om koldioxidutsläppen och industrins 
påverkan men den berör inte skogen så mycket. 

Jobba fram regionala planer genom grön infrastruktur vilket är en strategi 
för att bevara biologisk mångfald med ekologiska samband i naturen vilket 
gör att biologisk mångfald klarar sig bättre. Klimatförändringarna kan ge 
effekter på ekosystemen. Hur arter sprider sig och fortplantas måste 
bedömas och analyseras mycket mer säkert under 50 år till. 

– Om temperaturen stiger med +4 eller +6 grader vad händer med 
miljöerna då? 

Mycket märkbara effekter, arter kommer att försvinna men andra kommer 
till. Om artsammansättningen i ett ekosystem förändras kan vissa arter 
minska eller försvinna. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Ja, genom grön infrastruktur arbetet. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och nyckelbiotoper? 

Ja, fördubblade anslag för värdefulla naturmiljöer, Miljö- och 
energidepartementet tror att behovet kommer att vara stort i decennier 
framöver. Fler naturreservat, naturvårdavtal och även frivilliga avsättningar 
är viktiga. 
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6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och nyckelbiotoper i skogsmiljöerna? 

Svårt att svara på. Genbanker för fröer men det är i extrema nödfall, likaså 
att bevara djur på zoo.  

Jobbar inte på det sättet utan med att utgå ifrån hur det ser ut i verkligheten. 
Vissa arter kommer att dö ut men andra kommer att tillkomma. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald, naturreservaten, nationalparker och 
nyckelbiotoper på grund av klimatpåverkan? 

Genom grön infrastruktur, skydda områden, ge möjligheter för arter att 
sprida sig, inte bli isolerade med inavel eller att populationer slås ut. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Vet inte, går inte att svara på i dagsläget. Vissa räcker, vissa inte. Att 
restaurera ekosystem för att arter ska kunna förflytta sig av egen kraft är 
viktigt. 
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Bilaga 2 b, Intervju – Skogsstyrelsen 

Sammanställning av intervju med Hillevi Eriksson, Klimatexpert, 
Skogsstyrelsen, måndag 29 februari 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och nyckelbiotoper 
regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

Nej, ingen strategi utan det är under kunskapsutveckling. Börjar få en 
klimatmedvetenhet som finns med hela tiden, hur miljöer förändras och 
påverkas av klimatförändringen. Ökad reservatsavsättning i norr, regionalt, 
för att skydda en örts flytt norrut. Medverkar i arbetet med grön 
infrastruktur, tankarna att utforma en strategi finns även om den inte är så 
långt gången. 

Artdatabanken har börjat kartlägga klimatkänsligheten hos arter. Att 
artkunniga och specialister inom området kan presentera vilka känsliga arter 
som finns och deras livsmiljöer är mycket viktigt. 

Klimatförändringarna kommer troligen att ge andra sjukdomar och 
skadegörare som konkurrerar med befintliga arter i miljöerna. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Naturvårdsstrategier där det handlar om att hitta en form som är mer 
heltäckande. Ett arbete pågår mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
forskare för att hitta ett arbetssätt ner på regionalnivå, vad som brister utifrån 
rödlistade arter och annat.  

Under de senaste 20 åren har man jobbat med att öka andelen död ved i 
skogen. Att identifiera arter och se hur balansen är. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och nyckelbiotoper? 

Det sägs att en ökad avsättning av skogsmark kommer att bli aktuell och det 
är angeläget. Detta kommer att säkras med grön infrastruktur. Vissa arter är 
mer utsatta än andra. Inget specifikt om att säkra den biologisk mångfald. 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och nyckelbiotoper i skogsmiljöerna?  

Pågår med olika verktyg som nationalparker, reservat, lämnad hänsyn, 
biotoper, våtmarker med mera. Nordisk genbank med det visste inte Hillevi 
Eriksson så mycket utan hänvisar till Sanna Black-Samuelsson, Specialist 
skogsgenetik vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen. 
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9. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan? Om ja, hur? 

Ja, själva idén är att köpa lös mer mark till reservat, men även frivilliga 
avsättningar som kommit med certifieringarna. Hänsynsreglerna påverkar 
men kan vara bristfälliga. Kunskapen skickas inte vidare i leden inom 
skogsnäringen, det förekommer även slarv. Med domstolsbeslut skulle 
efterlevnaden av hänsynsreglerna kunna bli bättre vilket skulle göra att 
arbetet sköttes bättre. 

– Finns det nya krav på skogsbolag och skogsägare när det gäller 
nyckelbiotoper och biologisk mångfald på grund av klimatpåverkan? 

Nej, inte än utan de är desamma som sedan början av 90-talet, certifiering 
och ökad kunskap. Men med ökad nederbörd i områden med kraftig lutning 
och erosionskänsliga jordar kan avverkningar stoppas. I Ragunda har ett 
sådant fall inträffat. Pågår ett arbete mellan Skogsstyrelsen och Geologisk 
institution för att kartlägga dessa områden. Har tidigare berört vägar, 
järnvägar och bebyggelse men nu även sjöar och vattendrag. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald och nyckelbiotoper på grund av 
klimatpåverkan? 

Tillsammans med Naturvårdsverket fördjupar Skogsstyrelsen utvecklingen 
när det gäller ”Levande skogar” och tittar på olika faktorer och vad dessa 
skulle innebära. Skogsstyrelsen och Naturvårdverket anser i hög grad att 
naturvårdande skötsel behövs i reservat och nationalparker för att bevara den 
bevarade miljön så den inte växer igen. Att göra fler skogsbränningar och 
hålla landskap öppna är också viktigt. 

– Finns det unika naturmiljöer som är viktigare att skydda än andra på 
grund av klimatpåverkan? 

Många miljöer i nord-sydlig gradient är likvärdiga. Det är främst ljuset som 
skiljer. Specifika arter som till exempel kalkkrävande växter som tvingas 
emigrera norrut, kan få svårt att hinna med på grund av klimatpåverkan. Det 
gäller alla arter som är svårspridda till exempel lökväxter. I fjällmiljöer där 
kan arter gå förlorade på grund av att dessa miljöer tar lång tid på sig att 
utvecklas. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Nej de är inte tillräckliga. Behövs ytterligare insatser. Förbättra kvalitén på 
naturvårdarbetet genom arters behov till konkreta åtgärder. Bättre generell 
hänsyn, mer avsatt areal och/eller större andel hyggesfritt. 
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Kan komma närmare lösningar genom grön infrastruktur på regional nivå. 

Sammanfattningsvis 

Mer forskning och studier om hur artkänsliga individer påverkas av 
klimatförändringarna.  

Negativ och positiv påverkan på miljöer på grund av klimatförändringen, 
sammanställda på ett objektivt sätt. 
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Bilaga 2 c, Intervju – Länsstyrelsen Norrbotten 

Sammanfattning av intervju med Ulf Bergelin, Naturavdelningen, 
Länsstyrelsen Norrbotten, måndag 29 februari 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och naturreservat 
regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

Nej, jobbar efter Naturvårdverkets riktlinjer och där finns ingen sådan 
strategi idag. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Tillämpar biogeografisk uppföljning, för de arter och naturtyper som ingår i 
art- och habitatdirektivet för att skapa goda förutsättningar till att förflytta 
sig i landskapet. I uppdraget grön infrastruktur ska arbetet omfatta 
landskapet i stort. 

Under 2015 kom direktivet från Naturvårdsverket, och nu finns pengar så 
under våren startar arbetet som ska vara klart oktober 2017. 

Länets skyddade områden och andra områden med tanke på artspridningen 
kommer att undersökas. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och naturreservat? 

Ja, kommer att bli fler reservat. Dubbelt så hög tilldelning från regeringen. 
Även ökat fokus på biologisk mångfald. 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och naturreservat i skogsmiljöerna?  

Inget direkt, att skydda tillräckligt stora områden för att säkra att arter kan 
klara sig. Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm. 

9. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan? Om ja, hur? 

Kanske, förhoppningsvis mer hänsyn – var och hur samt miljöer nära vatten 
då med gröna korridorer där många arter lever. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald och nyckelbiotoper på grund av 
klimatpåverkan? 

Huvudsakligen genom grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Fokus på 
skogliga värdekärnor och basrefuger för arters spridning.  Med ökad 
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nederbörd kan det vara bättre att ha en sluten skog än kalhyggen. Den slutna 
skogen skyddar marken mot nederbörd. 

I fjällmiljöerna syns effekterna tidigt, man ser redan i dag att trädgränsen går 
högre upp. Artförändringarna blir större på grund av att fjällen riskerar att 
förbuskas. Renarna har en positiv inverkan på fjällmiljöerna där de betar av 
buskarna, kommer troligen att bli ännu viktigare.  

Man ser idag att glaciärer smälter, myrar med permafrost minskar, idag 
endast i Norrbotten tidigare även i Västerbotten. Dessa myrar är mycket 
artrika men att skydda dessa är nästan omöjligt. Det är inte fastställt att det 
är klimatpåverkan men man kan misstänka det. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Finns nog inga konkreta åtgärder. Klimatpåverkan är svår att motverka och 
stoppa. Många arter kommer troligast att försvinna medan det kan komma 
till nya. 

Klimatpåverkan begränsas genom att minska utsläppen. Att Sverige jobbar 
med sina egen utsläpp och går i bräschen med ny teknik.
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Bilaga 2 d, Intervju – Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanställning av intervju med Maria Thordarsson, Naturavdelningen, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, måndag 7 mars 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och naturreservat 
regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

Nej, egentligen inte. Har en regional handlingsplan kopplad mot 
klimatpåverkan som gjordes 2014. Hur kommuner och länsstyrelsen Västra 
Götaland i allmänhet ska jobba. Där finns en rubrik som handlar om 
naturvård för både kommuner och länsstyrelsen. Med grön 
infrastrukturuppdraget jobbar man på olika sätt med hur Länsstyrelsen 
Västra Götaland långsiktigt ska klara klimatpåverkan på ekosystemtjänster. 
Man har sett utvecklingsmöjligheten av ekosystemtjänster. Inventerat 
invasiva arters spridningsförmåga. Ny mall för skötselplan i skyddade 
områden som ska beskriva arbetet mot klimatpåverkan. Tankar på en strategi 
finns, men den är ännu inte färdigformulerad.  

Jobbar vidare med en checklista som ska följas vid nya eller reviderade 
skötselplaner. Till exempel för ”skötsel för skyddsvärda träd mot 
igenväxning” beskrivs hur röjning ska ske, betningstiden kan förlängas, 
antal djur öka och friställning av träd. Ett annat exempel är ”Ädellövskogens 
försurning på grund av bokens inflytt”, boken har inte funnits i Västra 
Götaland tidigare men finns nu. Hur man sköter löv/barrskog när tiden med 
otjälad mark ökar, använda bandmaskiner och hästar i vissa fall, att stärka 
små skogsvägar, undvika köra i fuktiga partier, använda sig av broar i större 
utsträckning. Undvika större öppna ytor på grund av ökad risk för 
stormskador. Det finns en handlingsplan för hur man ska göra om det blir 
svåra angrepp av granbarkborren med flera generationer per säsong. 
Länsstyrelsen Västra Götaland har vid något tillfälle tidigare använt fällor 
och barkat träd i reservat för att minska angreppen. Det finns ett 
åtgärdsprogram för hotade arter där finns en rubrik ”Artens påverkas av 
klimatpåverkan”. Det gäller hela landet och det är Naturvårdsverket som i 
slutändan fattar beslut om vad som ska göras. Varje länsstyrelse tittar på just 
sina arter. 

– Vad tror du händer om temperaturen stiger med +4 eller +6grader? 

Inte så mycket kvar. Problem på hela jorden i sin helhet, områden kommer 
att vara för varma att leva i eller så kommer de att översvämmas. 
Flyktingströmmar kommer att öka. 

Parisöverenskommelsen pekar på + 1,5 C ökning och redan vid +2 C 
kommer det att ge stora problem. 
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4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Har på uppdrag av regeringen börjat jobba med en regional handlingsplan, 
grön infrastruktur som ska vara klar oktober 2017. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har genomfört ett pilotprojekt där man tittat på nätverken av 
miljöer i naturen. Vilka spridningsmöjligheter finns och brister. 

Länsstyrelsen Västra Götaland har även tittat på vedlevande insekter i 
solbelysta ädellövskogar, vilka spridningsmöjligheter finns idag. Gjort 
analyser, simulerat röjningsåtgärder runt värdeträd för att se resultat av 
åtgärden. Rapport som finns på länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 
”rapport 2016 09 - metodtest”. På regionalnivå med – formellt skydd av 
skogsmark. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och naturreservat? 

Jobbar med strategin från 2006 men har inte klarat den på grund av 
minskade anslag till inlösen. 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och naturreservat i skogsmiljöerna?  

Skogsbruksmetoder, kontinuitetsskogsbruk, jobba med skogsbolagen. 
Fröbanker, tror inte på det. 

9. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan? Om ja, hur? 

Ja, de tror länsstyrelsen Västra Götaland. Skogsstyrelsen jobbar med 
bolagen, där det tagits fram en markfuktighetskarta så att man lägger 
drivnings- och basvägar rätt för att minska körskadorna.  

Nya arter kan påverka ekosystem när de kommer dit, effekterna är svåra att 
förutse. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald och naturreservaten på grund av 
klimatpåverkan? 

Genom grön infrastruktur där man tittar på isolerade miljöer där 
artspridningen är svår. Värdetrakter nära varandra och större 
sammanhängande arealer. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Har inte tänkt i dessa banor. Kanske med skötsel av skyddad natur då ökar 
möjligheterna att bevara värden och minska igenväxningen.  
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Bilaga 2 e, Intervju – Länsstyrelsen Kronoberg 

Sammanställning av intervju med Max Van Meeningen, Miljövårdsenheten-
Miljö & naturförvaltning, Länsstyrelsen Kronoberg, onsdag 2 mars 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och naturreservat 
regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

Nja, klimatanpassningsstrategin genomsyrar hela arbetet där biologisk 
mångfald finns med. Handlingsplanen är ett brett område där naturvården är 
med men det är inget som är tvingande. I skötsel av naturreservat tas 
klimatet med vid planering av skötsel. Bevarandet av biologisk mångfald är 
en mycket stor utmaning.  

Mer rigoröst så har Naturvårdsverket kommit med en nationell satsning, 
men Max Van Meeningen viste inte så mycket mer om den. 

Ett uppdrag om grön infrastruktur har kommit från Naturvårdverket där det 
ska tittas på arters möjlighet till förflyttning mellan olika områden och 
överlevnad. Ett stort planeringsunderlag ska göras där man ska svara på vad 
som ska göras och hur det ska göras som sedan ska tillbaka till 
Naturvårdverket. 

– Vad tror du skulle hända om temperaturen skulle öka med +4 eller +6 
grader? 

Växtzonerna skulle flyttas norrut mycket kraftigt och arter skulle få svårt att 
flytta med. En del skulle sannolikt dö ut men det skulle även komma nya. 
Det skulle bli en mycket stor påverkan på naturen. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

I grön infrastruktur arbetet finns detta med. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och naturreservat? 

Nej, följer ordinarie strategi. Integreras i ordinarie verksamhet. 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och naturreservat i skogsmiljöerna?  

Spara fröer möjligt, görs i viss mån redan men mer på jordbruksmark. 

Att bygga in skulle inte bli aktuellt, för dyrt. 

 



  

 

 2 
 

Eva Löf 

9. Kommer klimatpåverkan att påverka det operationella skogsbruket i 
Sverige? Om ja, hur? 

Ja, tillväxten skulle öka men även insektsangreppen och sommartorkan. Här 
finns ganska gott om forskning. Nettoeffekterna av klimatpåverkan anses bli 
vinst för skogsbruket om inte förlusterna blir för stora på grund av 
stormfällning (otjälad mark) och insekts- och svampangrepp (varmare 
klimat). Skogsbruket kommer att bli intensivare.  

Tall måste planteras på magra och torra marker, för granen skulle inte växa 
bra där och skulle sannolikt drabbas av sommartorka. För att det ska bli 
möjligt måste klövvilt stammen minska. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald och naturreservaten på grund av 
klimatpåverkan? 

Ta hänsyn till klimatet där det är relevant. Skötselstrategier för reservat som 
redan finns är långsiktiga och de rivs inte upp. 

I många fall storskaliga lösningar genom grön infrastruktur. 

Naturvårdverkets nationella satsning. 

 

Max anser att han inte är riktigt rätt person för denna intervju hänvisar till: 

Magnus Strid – Naturförvaltning.  

Elin Åkelius – Naturskyddshandläggare, Miljövårdenheten-Naturskydd.   

Max tycker att ämnet är mycket intressant och önskade att få ta del av mitt 
arbete när det är avslutat. 

Magnus Strid, Länsstyrelsen Kronoberg, säger att det inte finns så mycket 
än, har börjat prata om klimatpåverkan och hur den kan påverka biologisk 
mångfald men det är mycket lite. I Kronobergs län jobbar skogsbruket med 
att gynna ädellövskogen i reservat för att öka mångfalden men det är inte 
relaterat till klimatpåverkan. 

Även Magnus tycker att ämnet är mycket intressant och önskade få ta del av 
mitt arbete. 



  

 

 1 
 

Eva Löf 

Bilaga 2 f, Intervju – Länsstyrelsen Skåne 

Sammanfattning av intervju med Johan Niss, Naturskyddsenheten, 
Länsstyrelsen Skåne, tisdag 1 mars 2016. 

1. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald och naturreservat 
regionalt/nationellt med hänsyn till klimatpåverkan?  

Ja, på regionalnivå har Länsstyrelsen Skåne en ”Handläggningsplan Skåne”. 
Har sett att mycken kunskap saknas. Delvis inom att kartlägga 
lagstiftningen. Att identifiera vad som sker i naturmiljöerna. Men resurser 
till styrmedel saknas. Det jobbas parallellt inom olika verksamheter inom 
Länsstyrelsen Skåne med frågan på olika sätt. 

Nationellt är det första trevande steget taget.    

2. När börjar denna strategi att användas/implementeras i er organisation 
och varifrån kom uppdraget/initiativet? 

Handläggningsplanen har arbetats till en detaljplan och med kustnära 
kommuner har kontakt tagits. Regionalt program är ute på remiss. 
Länsstrategin för Skåne är mer generellt mot klimatanpassning. Uppdraget 
kom från regeringen 2013. 

3. Vilket/vilka klimatscenario(er) ligger till grund för denna strategi (+2, 
+4, +6)? 

Ej definierat utifrån temperatur utan från hur mycket havsnivån höjs, 1,5 och 
3 meter. 

Regionala handläggningsplanen beskriver hur framtagningen av materialet 
gått till, nulägesanalyser har gjorts, viss uppföljning samt mycket 
kartmaterial på olika kustområden.  

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Ja, Naturvårdstrategi där skyddandet av värdekärnor ligger i fokus. Att öka 
arealen inom redan befintliga skyddsområden. Förbättra kvalitén inom 
befintliga områden för att få robusta populationer som redan är etablerade, 
ligger nära. På längre sikt länka samman områden med korridorer och öar i 
landskapet för att ge utrymme för artspridningen.  

Länsstyrelsen Skåne jobbar med grön infrastruktur mot klimatanpassningen 
och då även ekosystemtjänster. Detta ska vara klart 2017. 

Restaureringstankar finns inom skyddade områden som reservat där även 
skötsel kan bli aktuellt och naturvårdsavtal. Länsstyrelsen har fått mer 
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pengar för ersättning av skogsmark. Dessa områden ska ha en bra skötsel 
som gynnar det som ska bevaras. 

5. Ingår ökad avsättning av skogsmark som en strategi för att bevara den 
biologiska mångfalden och naturreservat? 

Ja, i befintligt uppdrag finns ökade avsättningar med. 

6. Finns det andra lösningar för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden och naturreservat i skogsmiljöerna? Genbank? 

Skulle kanske kunna övervägas för vissa arter, men inget uppdrag på det. 

Beror även på hur snabbt klimatet kommer att förändras. Troligast billigare 
att flytta arter norrut till lämpliga marker. 

7. Vilka möjligheter och problem kan uppstå när man implementerar 
strategin? 

Många svårigheter främst när det gäller standnära områden som ofta är 
avskurna av vägar, järnvägar och bebyggelse och där det inte finns några 
reträttvägar. Något enklare i skogen, men vilka arter kan odlas, naturliga 
trädslag som ger en god avkastning är en fråga. Det finns risk för experiment 
med nya arter. Att skapa lämpliga habitat, om trädslagsvalen ändras, kan bli 
utmanande. 

9. Kommer strategin påverka det operationella skogsbruket i Sverige? Om 
ja, hur? 

Ja, viktigt att föra en dialog/diskussion med skogsaktörer. Att tillsammans 
ha koll på hur förändringen går, av bland annat biologisk mångfald. 
Introducera nya brukningsmetoder, som kan vara mer lämpliga, kan bli 
aktuellt. 

10. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder 
med hänsyn till biologisk mångfald och naturreservaten på grund av 
klimatpåverkan? 

Genom grön infrastruktur, den regionala handlingsplanen tillsammans med 
naturvårdstrategin och blicka framåt. Men även utifrån 
klimatanpassningsstrategin. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Svårt att veta, hoppas det ska fungera bra. Forskningen pekar mot akuta 
bevaranden av vissa miljöer. Osäkerhetsfaktorer är hur snabbt industrin och 
markägare förändrar markanvändningen. Krävs aktiva dialoger för att få det 
ekonomiskt hållbart.  
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– Att ni på Länsstyrelsen Skåne har kommit så långt med arbetet när det 
gäller klimatpåverkan, vad kan det bero på? 

Skåne är ett resursstarkt län. Det finns mycket låglänt mark och länet sjunker 
också, mark försvinner. Hög beredskap på grund av att havsnivån stiger. 

Närheten till Köpenhamn och översvämningarna där på grund av skyfall, för 
ett tag sedan kanske bidrar.  

Klimatförändringens påverkan är inte långt fram, utan den är nu. 
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Bilaga 2 g, Intervju – SCA1, Koncernen 

Sammanställning av intervju med Björn Lyngfelt, informationsdirektör, 
SCA, fredag 4 mars 2016. 

1. Finns det utarbetade interna direktiv i er organisation för att hantera 
klimatpåverkan som temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare vintrar, 
torka med mera? 

Nej, inte på koncernnivå. 

3. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald regionalt/nationellt med hänsyn till 
klimatpåverkan? 

Finns långtgående planer på att skydda naturvärden idag. Bränner varje år 
för att gynna arter som behöver den miljön. Ingen systematisk plan för arters 
spridning. Skogsarealen sträcker sig från Hälsingland upp till Norrbotten 
med relativt likartade klimatförhållanden. Skog har funnits i området i 2000 
år med förändrade klimatförhållanden. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Nej, egentligen inte. Att lämna den hänsyn som görs idag, att bevara arter i 
så stora populationer som möjligt för att de ska kunna vara så livskraftiga 
som möjligt. Den biologiska mångfald kan få det svårt, finns lite forskning 
på hur specifika arter förflyttar sig. Det är svårt att veta om de kan och hur 
de skulle kunna förflytta sig. För sydligare kommande arter kanske inte våra 
skogar passar dem, de vet man inte idag. 

5. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan? Om ja, hur? 

Ja med säkerhet. Bygga stabila skogsbilvägar med högre bärighet, 
Planeringen inför en åtgärd måste bli mycket noggrannare med tanke på 
mildare vintrar med kortare period tjälad mark även drivningsförhållanden 
måste förändras. Mer användning av markskyddare som mattor och broar 
även risning av basvägar kommer att behövas. 

6. Kommer klimatpåverkan innebära ökade kostnader/intäkter och/eller 
ökad/minskad lönsamhet (och hur i så fall)?  

Den förlängda växtperioden kommer troligen att generera ökad intäkt. 
Mildare vintrar med kortare perioder med tjälad mark kommer att öka 
kostnaden. Beroende på stormfällning och insekts- och svampangrepp kan 
kostnaderna öka. Idag är det svårt att säga hur det direkt kommer att bli när 
det gäller skaderiskerna. 
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7. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar? 

Idag enbart med nära kontakt med forskningen. SCA påverkar 1 % av 
skogsarealen/år genom olika skogsåtgärder och skogen förändras långsamt. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Rimligen ja. Ekologiska handlingsplaner där 7 % av areal inte brukas, det 
ökar förutsättningarna för mångfalden. Bränner varje år mark som sedan 
lämnas för fri utveckling. 

Ökar andelen lövskog med anläggning av nya, som sköts som lövskog för att 
öka mängden äldre lövskogar. 

14 % av areal undantas i detaljhänsyn vid varje åtgärd, enstaka träd, ridåer 
mot bäckar med mera. 

Genom arbete med grön infrastruktur där SCA jobbar med mångfalden. 

Detaljplan i mikroskala där SCA ökar variationen i skogen. 

Vi vet historiskt att vi haft perioder av varmare och kallare klimat och de 
naturmiljöer som finns idag kan ha sitt ursprung från den historiska tiden. 
Arter har stor resiliens och klarar väsentligt förändrade klimatförhållanden. 
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Bilaga 2 h, Intervju – SCA2, skogsägare 

Sammanställning av intervju med Magnus Andersson, 
skogsskötselspecialist, SCA, måndag 7 mars 2016. 

1. Finns det utarbetade interna direktiv i er organisation för att hantera 
klimatförändringar som temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare 
vintrar, torka med mera? 

Nej, samarbetar med skogsädlingsprogrammet för att ta fram plantmaterial 
som är vitala och starka. Dessa plantor ska klara det klimat vi har idag och 
som vuxna träd troligast ett annat klimat. Forskningen säger att första tiden 
för plantorna är känsligast, de större träden är tåligare och klarar sig bättre. 

För oss i mellannorrland (Magnus Andersson sitter i Sundsvall) som 
producerar skog ser scenarierna gynnsamma ut, förlängd växtsäsong och 
fuktigare väder kommer att öka tillväxten. Skaderiskerna kommer dock att 
öka som storm, insekts- och svampangrepp. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Nej, jobbar utifrån den allmänna naturvårdsstrategin som bygger på punkter 
som integrerar naturhänsyn i det produktiva arbetet för att bevara den 
biologiska mångfalden. Vid alla skogliga åtgärder ska naturhänsyn tas, 
kunskapen om naturvärdena ska vara god, ekologisk landskapsplanering av 
speciellt känsliga områden och en hög kompetens hos de anställda. 

7. På vilket sätt jobbar ni för att utveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar? 

Det pågår ständigt, till exempel att finslipa naturhänsyn, att den biologiska 
mångfalden är god vilket gör att miljöer klarar förändringar bättre. 
Förädlingsprogram för plantor, använder genetiskt plantmaterial, bra skötsel 
och ståndortsanpassat trädslagsval. 

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Följer de scenarier som kommer, svårt att veta hur det blir. 
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Bilaga 2 i, Intervju – Holmen Skog 

Sammanställning av intervju med Jan Ålund, Skogsbrukschef,  Holmen 
skog, torsdag 3 mars 2016. 

1. Finns det utarbetade interna direktiv i er organisation för att hantera 
klimatpåverkan som temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare vintrar, 
torka med mera? 

Ja. 

2. Hur ser det interna direktiven ut inom er organisation för att hantera 
denna klimatpåverkan? 

Inom hela skogsskötselprogrammet finns beredskap i varje åtgärd, 
trädslagsval, skötsel, gallring. Holmen Skog har hög beredskap. Holmen 
Skog arbetar hårt tillsammans med Skogfors för att ta fram frömaterial med 
hög resistens mot torka och frost, inte bara för att ge en bra produktion. 
Eftersträvar bra kloner som ger mycket frö. Plantodlingen ska ge kraftiga 
vitala plantor med en bra rotklump där rötterna är väl utvecklade. Detta 
minskar risken för skador både från insekter och stormar. Starten för ett träd 
är enormt viktig och det läggs ner mycket pengar på detta. 

Holmen Skog ståndortsanpassar återväxten där man utgår från markens 
förutsättningar med rätt trädslag för just den specifika platsen. Detta minskar 
risken för stormskador och träden blir inte stressade. Med starka och vitala 
plantor/träd klaras torka och frost bättre. 

Holmen Skog använder sådd som föryngringsmetod på 25 % av sina marker, 
det ger stabila rotsystem där rötterna går åt alla håll. Plantor från plantskola 
har mer asymmetriska rotsystem. De planterar på 75 % av sina marker. 

Holmen Skog gör tidiga gallringar innan träden blivit så höga och fått ett 
helt slutet krontak för att minska risken för stormskador. En ökad 
lövinblandning eftersträvas, vid slutavverkning ska det vara 10 % löv. 

Åtgärder i och med att vegetationsperioden förlängs, kortare tid med tjälad 
mark är att minska körskador. Spårlöst drivningskoncept innebär att man 
använder rätt maskin för trakten, risar i stor utsträckning basvägar, bygger 
broar över vatten drag. Planeringen av körstråk är mycket viktig, man 
använder sig idag av markfuktighetskartor för att undvika fuktiga/blöta 
områden. Även laserdata används idag när det gäller planeringsstadiet för 
basvägar. Basvägarna är speciellt viktiga att de planeras på ett bra sätt på 
grund av den belastning det blir på dessa. 

För 3-4 år sedan var det 20-25% körskador, idag 5-10%. Maskinförarna är 
måna om att göra ett bra jobb för att minska körskadorna. 
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3. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald regionalt/nationellt med hänsyn till 
klimatpåverkan? 

Ja, naturvårdsarbete på olika sätt dels genom att konkretisera målen i 
skogsvårdslagen, men de är svåra att mäta och dels genom certifieringen. Att 
ha ett uthålligt skogsbruk där den samlade naturvårdsstrategin är att gynna 
mångfalden och att bra hänsyn ska tas. Detta ska genomsyra hela företaget 
idag, tidigare mer lokalt. De använder en modell där naturvärden prioriteras. 
Modellen kommer i grunden från Naturvårdverket men har gjorts om för att 
passa för Holmen Skog. Den bygger på 5 kriterier av värdefulla miljöer i 
landskapsbilden och höga poäng visar på stort värde för landskapsbilden. 
Man bevarar spridningsvägar med korridorer och öar, det gäller att prioritera 
rätt för de höga naturvärdena. De senaste 5 åren har aktiva åtgärder gjorts för 
att stärka naturvärdena genom att inte bara lämna hänsynsområden utan även 
gjort en störningsåtgärd i dem. Störningsåtgärderna kan vara stamskador, 
knäcka träd, dämma för att öka lekvatten för fisk. Det är kostsamt men 
mycket viktigt. 

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

Ja, hänsynsplaner där värdekärnorna definieras. Att lämna större områden i 
linje med grön infrastruktur, arbetet där korridorer skapar/gynnar 
spridningsmöjligheten. 

Holmen Skog jobbar med åtgärdsprogrammet (ÅGP) där Naturvårdverket 
och länsstyrelsen har visat på 250 hotade arter. Specifika arter inom insekter, 
fåglar, svampar och lavar vad dessa arter behöver för miljöer för att växa 
och sprida sig, helt enkelt må bra. Man jobbar inom denna värdekärna 
utifrån artens behov. Det gör att det går att mäta artens spridning och 
populationsstorlek med intervaller om 2, 5 och 10 år och se hur den gynnats. 
Detta sätt istället för schablonmässigt ändamålsanpassade naturvärden. 

5.  Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund 
av klimatpåverkan? Om ja, hur? 

Ja, det gör den redan. Planera för skogsvärden, speciell kompetens för 
maskinförarna både i fält och en webbanpassad skötselskola där det krävs 
godkänt resultat för att få köra. 

6. Kommer det innebära ökade kostnader/intäkter och/eller ökad/minskad 
lönsamhet (och hur i så fall)? 

Ja, kostnaderna kommer att öka. Ökade krav på avsättningar, certifieringens 
krav om det är 5 % eller 10 % frivillig avsättning. Målbilden av generell 
hänsyn påverkas genom korridorer mot bäckar, antal gamla träd, högstubbar 
med mera ger minskade avverkningsmöjligheter. Naturvårdande skötsel. 
Allt ger dyrare avverkningar. 
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Ekosystemtjänster kan bli potentiella nya intäkter. Kompensationsåtgärder 
där Miljöbalken kommer in, att inlöst mark ska kompenseras med likvärdig. 
Om Skanska bygger en väg, har de ingen egen mark men det har Holmen 
Skog som då kan sälja mark till dem. Detta är på framtiden. 

Bindningen av kol i träd är som störst när träden växer, odlingen ger 
intäkter. Skogen kan få en förändrad roll i framtiden där andelar bevakas och 
kan ökas. I certifieringen är profilen ett uthålligt skogsbruk. 

7. På vilket sätt jobbar ni för att utveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatpåverkan? 

Ändrat i organisationen. Förstärkt kompetensen för naturvård avseende 
hänsyn vid åtgärder. Att förmedla det arbete Holmen Skog gör för miljön för 
att få allmänhetens förståelse.   

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Svårt att svara på. Det finns lite kunskap. Är bara 20 år sedan nya 
skogsvårdslagen kom där både miljö- och produktionsmålen ska vara 
likställda. 

Riksskogstaxeringen visar att mängden grov lövskog, död ved i skogen och 
gamla träd (äldre än 150 år) ökat. Klimatpåverkan på naturmiljöer tar längre 
tid, vi får se. Klarar gran och tall ett varmare klimat, vissa arter gör det 
säkert men inte alla det beror på villkor och krav.
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Bilaga 2 j, Intervju – LRF Skogsägarna 

Sammanställning av intervju med Gunnar Lindén, Naturvårdsfrågor, LRF 
Skogsägarna, tisdag 1 mars 2016. 

1. Finns det utarbetade interna direktiv i er organisation för att hantera 
klimatförändringar som temperaturhöjningar, ökad nederbörd, mildare 
vintrar, torka med mera?  

LRF Skogsägarna har ingen egen skog och kan inte ge direktiv hur andra ska 
jobba, möjligen ge råd. De jobbar även med att påverka politiken. 

Nej, inget direktiv. 

Tror på att det är bra att sprida riskerna ”inte alla ägg i samma korg” och att 
inte alla gör på samma sätt. Att familjeskogsbruken får vara olika. 

Vad ska vi fokusera på? 

I dagens samhälle har naturvården stort fokus på att bevara rödlistade arter, 
vilket LRF Skogsägarna anser vara fel strategi. Det är inte ekosystemtjänster 
med en mångfald av arter som är det primära utan det är ekosystemen i sig. 
Tror inte grön infrastruktur arbetet är det bästa där man fokuserar på 
specifika arter.  

3. Har ni utarbetat en strategi för att bevara de unika svenska 
naturmiljöerna som biologisk mångfald regionalt/nationellt med hänsyn till 
klimatförändringar? 

Mångfalden i de svenska brukade skogarna är idag stor. I produktionsskogen 
gynnas mångfalden i form av bland annat frivilliga avsättningar, 
trädslagsblandningar och skogar i olika åldrar. Samhället ska inte gå in och 
planera på enskilda marker. Inte tala om var avsättningar ska göras. Att just 
dessa miljöer är viktiga att bevara, möjligen föreslå.  

LRF Skogsägarna vet inte hur en grön infrastruktur ska utformas för att 
bevara miljöer och öka arters spridnings möjlighet. Länsstyrelsen 
koncentrerar hänsynen till att klara hotade arter. LRF Skogsägarna anser att 
ekosystem spridda i landskapet är bättre och där de är i närhet till där 
människor är verksamma. Ekosystemen är även viktiga för människan.  

4. Har ni strategier för olika arters möjligheter att sprida sig? Om ja, vilka? 

I en norsk studie visar det sig att kryptogamer kan sprida sig mycket långt, 
men har svårt att etablera sig på nya platser på grund av att det inte finns 
deras habitat. Så det är inte spridningen som är problemet utan etableringen.  

Att ha spridningskorridorer kan vara bra för vissa arter men bli en barriär för 
andra. Mindre områden i ett varierat landskap tror de på. 
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5. Kommer det operationella skogsbruket i Sverige att påverkas på grund av 
klimatpåverkan ? 

Ja, på många sätt, ökad stormfällning, trädslagsval, kortare tid med tjälad 
mark vilket kan ge körskador, kortare omloppstider, mer insektsangrepp, 
risk för torka och frostskador. 

6. Kommer det innebära ökade kostnader/intäkter och/eller ökad/minskad 
lönsamhet (och hur i så fall)? 

Ja, definitivt både positivt och negativt. 

Positivt med ökad tillväxt och kortare omloppstider. 

Negativt med ökade skador och skadeinsekter. 

– Har du hört talas om den stoppade avverkningen i Ragunda?  

Ja, det förelåg rasrisk eller hur? 

– Tror du att det kan bli fler sådana tillfällen då myndigheten går in och 
sätter stopp i skogsbruket? 

Svårt att säga. Behöver inte ha med klimatpåverkan att göra. Om det blir så 
anser LRF Skogsägarna att markägarna ska få stöd från samhället när de inte 
kan bruka sin skog. 

7. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar?     

Bevarande av biologisk mångfald oavsett inverkan av klimatet, inte på så 
många andra sätt. Konsekvenserna av klimatpåverkan ger en diskussion om 
trädslagsval, fördelen med bladskog, den kan även vara positiv för 
mångfalden genom att det ges andra möjligheter för ekosystem.   

– Hur väl existerande åtgärder för bevarandet av de unika svenska 
naturmiljöerna motsvarar förväntade hot på grund av klimatpåverkan? 

Syftet kan skilja sig åt: 

* Tillräckligt positiv för utveckling för den biologiska mångfalden. 

* Alla arter kommer inte att kunna bevaras 

Skogsbruket i sig kan inte påverka. Det är få utdöende arter i skogen idag. 
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– Vad tror du kommer att hända om temperaturen stiger med +6 grader 
istället för +2? 

Om temperaturen stiger med mer än +2C anser LRF Skogsägarna att de 
behöver bevaka skogsägarnas intresse mycket mer än idag. Det kommer att 
bli oerhört problematiskt för skogsägarna när det gäller trädslagsval, 
omloppstider, att begränsa insektsangrepp och körskador. Då blir det ännu 
viktigare att klimatanpassa skogsbruket och att ge rådgivning till markägare. 
Det behövs mer forskning för att få större kunskaper om utfallen från de 
olika scenarierna i form av till exempel förändrad nederbörd och förändrade 
temperaturer för att kunna bemöta skogsägarnas frågeställningar. 
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Bilaga 2 k, Intervju – WWF 

Sammanställning av intervju med Linda Berglund, Expert Svensk skog, 
WWF, torsdag 3 mars 2016.  

1. Anser ni att befintliga strategier från myndigheterna är tillräckliga för att 
kunna bevara den biologiska mångfalden i skogen mot befarade hot idag 
och om +2 respektive +6 C temperaturhöjning? 

Idag – Nej, andelen skyddade områden är inte tillräcklig för den biologiska 
mångfalden. Representativiteten av olika områden inte tillräcklig, olika typer 
av skog har olika krav/förutsättningar. Vissa är bra medan andra är mindre 
bra. 

+2 C – Ingångsvinkeln är inte bättre. Det behövs fler insatser, 
natursystemen bli mer stressade vid högre temperaturer, vilket även ökar 
stressen på biologisk mångfald. 

Möjliga strategier är att se till så områden inte blir isolerade utan 
spridningsmöjligheter finns. Även i den brukade skogen behövs detta arbete 
med bland annat nivån på naturhänsyn. Att på landskapsnivå skapa en matris 
där öarna hänger ihop. 

Idag finns ett uppdrag mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
länsstyrelserna, grön infrastruktur där det ska jobba med att få ihop öar och 
öka spridningsvägarna. 

+6 C – Mycket svårt att förutspå. Kan generera till olika konflikter, 
flyktingkriser som den i Syrien idag, vad vi ska odla - träd eller mat. 

Siktet för klimatpåverkan är +1,5 – +2 C temperaturökning och man måste 
börja utarbeta strategier idag för hur man ska möta detta.  

Det är inte bara de skyddade områdena som är viktiga utan även den 
produktiva skogen spelar stor roll. Den kan behöva klimatanpassas mot 
störningar som storm genom att ha mer blandskogar och bestånd som är 
flersiktade. 

– Är stormskador de största hoten? 

Ja, på storskalig nivå och de mest direkt påtagliga, men även brand i viss 
mån så här finns mer att göra förebyggande. 

Skadegörare är mer lågintensiva men kan öka i och med att träden blir mer 
stressade på grund av klimatpåverkan och då lättare att inta för 
skadegörarna. Ju mer variationsrikt skogsbruket är med bland annat 
hyggesfritt och lövbestånd desto bättre. ”Att inte lägga alla ägg i samma 
korg” utan sprida riskerna för ett hållbarare skogsbruk. 
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Idag är debatten om främmande trädslag på grund av ändrade 
temperaturintervaller. Vilka är riskerna? Mer forskning behövs. Ta till 
exempel contortatallen som det påtalades när den introducerades att dess 
kottar inte kunde sprida sig, men de kunde de visst. Det har gjorts en 
miljökonsekvensanalys av detta, men hur spridningen ska kunna stoppas där 
har inga ansatser gjorts. Hur långt kan den sprida sig, upp på kalfjället som 
är miljöer där den kan växa bra. Vill vi ha det så? 

Även sitka- och douglasgran används idag utan att det gjorts systematiska 
analyser av konsekvenser av dessa trädslag. WWF önskar mer forskning 
kring främmande trädslag innan användning av dem. 

2. Vad anser ni är de viktigaste insatserna/strategierna för att bevara unika 
naturmiljöer i Sverige med hänsyn till klimatförändringar? 

3. Vad anser ni är de viktigaste insatserna/strategierna för att möjliggöra 
arters spridning i landskapet med hänsyn till klimatförändringar? 

Grön infrastruktur stärker arters spridningsmöjligheter. God kommunikation 
mellan områden och ett varierat brukade av produktionsskogen är önskvärt. 

Idag saknas styrmedel på landskapsnivå. Om markägare skulle ta olika 
hänsyn på likvärdiga områden skulle det stärka mosaiken i naturen. Men 
skogsägarna tar oftast hjälp/råd från myndigheter och skogsbolag och då blir 
det mer generellt. Att istället visa på olika förslag och fokusera på vad just 
denna landskapsplats skulle behöva. 

– Finns det andra lösningar för att kunna bevara de svenska unika 
skogsmiljöerna?  

Börja med intensivt brukande där livsmiljöerna blir bra miljöer. 

Restaurering av olika miljöer både inom skyddad och brukad skog. 

– Genbanker för fröer? 

Kan vara bra men tror inte att myndigheten är intresserad. 

– Inbyggnad av områden? 

Kostsamt, kräver stora resurser som inte finns. Men om temperaturpåverkan 
kommer snabbt med +6 C och det skulle visa sig att någon riktigt unik 
miljö kan försvinna, vet man aldrig, men troligast inte. 

4. På vilket sätt jobbar ni för att vidareutveckla ert arbete och metoder med 
hänsyn till biologisk mångfald och klimatförändringar? 

Hitta landskapsperspektiv med matrikser för spridningen. 
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Stärka brukandet av den produktiva skogen. 

Jobba med förebyggande åtgärder. 
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