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Sammanfattning
Miljömålen i skogen uppnås inte och den biologiska mångfalden minskar trots att 
produktionsmål och miljömål ska vara likställda i skogsbruket. Skogsvårdslagen bygger 
på devisen Frihet under ansvar, där lagen anger minimikrav och skogsägarna förväntas 
ta ett större ansvar än lagen kräver. Produktionsmålen tenderar att ta överhand och 
synen på vad som är god miljöhänsyn varierar, vilket kan ligga till grund för de 
konflikter som uppstår kring skogsbruket. Syftet med den här undersökningen var 
därför att ta reda på hur skogsägarnas kunskap kring miljöhänsyn och biologisk 
mångfald var, då det är de som äger skogen som är ansvariga. För att undersöka det 
skickades enkäter ut till privata skogsägare i södra Sverige. Resultatet visade på en 
övertro hos skogsägarna att bedöma naturvärden i sin skog och bristande förståelse för 
den biologiska mångfaldens betydelse. Med bristande kunskap om de vad de förväntas 
ta ansvar för och dålig förståelse för varför det är viktigt blir det svårt att uppnå de 
miljömål som finns. Den här undersökningen visar på ett behov att förbättra den 
kunskapen hos skogsägarna. 

Abstract
The Environmental Objectives for the Swedish forests are not being achieved and the 
biodiversity is declining despite the fact that both production targets and environmental 
goals should be considered equally by the industry. The swedish forestry act is based on 
Freedom with responsibility, where the law specifies the minimum requirements and the 
forest owners are expected to take a greater responsibility than the law requires. In 
reality, the production targets tend to dominate and the definition of good environmental 
practicestends to vary, which could be the basis of the difficulties and conflicts that arise 
in the Swedish forestry. The purpose of this research is to investigate the knowledge of 
environmental consideration and biodiversity among forest owners, since they are the 
ones responsible for their forest. To examine this, questionnaires were sent out to 
private forest owners in southern Sweden. The results showed an overconfidence among 
the land owners to assess the natural values of their forest and poor understanding of the 
importance of biodiversity. With the lack of knowledge of their expected responsibility 
and poor understanding of the importance of the environmental goals, the difficulties in 
achieving the environmental goals will remain. This study shows the need to improve 
the knowledge among forest owners.

Nyckelord
Biologisk mångfald, enkätundersökning, konflikt, kunskap, skogsbruk, skogspolitik, 
skogsvårdslagen, skogsägare.

Tack
Framförallt ett stort tack till min handledare Stina Alriksson som hjälpt till att bolla 
idéer, kommit med kloka råd och stöttat mig i arbetet från början till slut! Tack också till 
de skogsägare som ställde upp att svara på enkäten.
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1. Inledning
Konflikter mellan skogliga intressen är vanliga i hela världen. Motiven varierar i olika 
delar men en trend är konflikterna ökar beroende på att skogspolitiken är annorlunda 
idag än den var förr. Skogsbruket har intensifierats i många delar av världen samtidigt 
som skogspolitiken har större krav på sig att bevara den biologiska mångfalden. 
Konflikterna i skogens intressen och värden kan enligt Eckerberg ha en strukturell och 
funktionell bakgrund eller en kunskapsmässig eller inställningsmässig bakgrund. 
(Eckerberg och Sandström 2013) I Kronobergs län har det under en tid pågått en debatt 
om skogen mellan Naturskyddsföreningen, skogsindustrin och privata markägare och 
situationen blev uppmärksammad i media under vintern 2015-2016. Det handlade om 
att Naturskyddsföreningen väljer ut avverkningsanmälningar som ser ut att kunna ha 
höga naturvärden och inventerar dem. Inventeringarna leder många gånger till att hittills 
okända nyckelbiotoper hittas och då stoppar Skogsstyrelsen enligt lagen avverkningen 
på det nya nyckelbiotopsklassade området. I flera fall har det varit miljöcertifierade 
bolag och markägare som har gjort avverkningsanmälningar på områden med väldigt 
höga naturvärden och många rödlistade arter. (Bärtås, 2016 a) Debatten är polariserad. 
Naturskyddsföreningen anser att det skyddas för lite skog i Sverige medan 
skogsbranschen menar att Sverige tar ett stort ansvar och att det skyddas och avsätts 
mycket skog i Sverige. Industrin och markägarna har inte mycket statligt inflytande utan 
sköter sin skog enligt devisen Frihet under ansvar, med relativt få regler att följa. Att 
den biologiska mångfalden minskar och arterna blivit färre i skogen går dock inte att 
säga emot menar Mats Niklasson, skogsforskare på SLU, och det är det rationaliserade 
skogsbruket som orsakat det. I Sverige har vi blivit duktiga på att rationalisera eftersom 
skogen är en viktig inkomstkälla för landet menar han. Vi klarar heller inte 
miljökvalitetsmålen där vi också har ett övergripande mål att ta ansvar för de 
kommande generationerna. Skogsbranschen har höga miljömål men om man går till 
enskilda ägare och aktörer så är det stor variation i hur man ser på miljömålen. (Bärtås, 
2016 b)

2. Teori

2.1 Skogen i Sverige
Sveriges yta består av 41 miljoner hektar land, varav drygt hälften består av skog. Det 
gör Sverige till världens skogsrikaste länder om man räknar på förhållandet mellan 
skogsareal och befolkningsmängd. Om man skulle dela upp skogen mellan invånarna i 
Sverige skulle vi få ungefär 2,5 hektar eller skog som motsvarar nästan fem 
fotbollsplaner var, bara för att ge en uppskattning om hur mycket skog det finns i 
Sverige. Hälften av Sveriges produktiva skogsmark ägs av enskilda skogsägare och 
fyrtio procent ägs av privat- eller stadtsägda aktiebolag. Den mesta skogsmarken sköts 
på liknande sätt som i princip innebär att den avverkas i södra Sverige när den är cirka 
79-90 år, för att ge plats åt nya träd, så kallat trakthyggesbruk. Den som äger skogen är 
enligt lag skyldig att återplantera eller se till att ny skog växer upp. Skogen sköts på så 
vis så att den får enhetliga bestånd med enhetlig skötsel. (Skogsstyrelsen 2016 a)

I skogsvårdslagen anges vilken virkesproduktion man måste uppnå samt vilken hänsyn 
till natur- och kulturmiljö som måste tas. Denna lag vilar på grunden Frihet under 
ansvar och tillsynsmyndighet för skogsbruket är Skogsstyrelsen. Lagen ger den 
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enskilda skogsägare stor frihet i hur den vill sköta sin skog, men med skyldighet att ta 
hänsyn till den biologiska mångfalden, vattenmiljöer, kulturmiljöer med mera. 
Skogsbruket ska ske så att skogen ger en god avkastning samtidigt som miljövärden och 
den biologiska mångfalden behålls. Skogspolitiken i Sverige bygger på ett delat ansvar 
mellan markägare och staten, där staten ger rådgivning till markägare och ansvarar för 
de formella skydden. Den som brukar skogen har ett ansvar för miljömålen. Den 
biologiska mångfalden ska bevaras så att framtida generationer har lika stora natur- och 
kulturvärden som idag. Det är Skogsstyrelsen som ger råd om hur man på bästa sätt tar 
hänsyn till miljöer. (Skogsstyrelsen 2016 b)

2.2 Lagar

2.2.1 Skogsvårdslagen 
I regeringens proposition 1992/93:226 om en ny skogspolitik, var bakgrunden till de 
nya förslagen att miljöfrågorna inte fick den tyngd som ansågs vara nödvändig i 
förhållande till konventionen om biologisk mångfald. (Betänkande 1992/93:JoU15). 
Fortsättningsvis skulle det finnas både ett produktionsmål och ett miljömål och målen 
skulle vara jämställda och skogen därmed skötas så att den både ger en god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. De två jämställda målen finns 
utryckta i förordet i Skogsvårdslagen enligt propositionen:

Miljömålet
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och 
genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som 
naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga 
betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. 
Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. (Prop. 
1992/93:226)

Produktionsmålet
Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 
uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga 
om användning av vad skogen producerar.  

Den allmänna inriktningen på skogsskötseln ska enligt 1 § i Skogsvårdslagen ta hänsyn 
till att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den 
ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Hänsyn ska också 
tas till andra allmänna intressen. 
(Prop. 1992/93:226)

Som skogsägare finns ett antal skyldigheter man måste efterleva enligt skogsvårdslagen: 
Enligt 5 § är man skyldig att anlägga ny skog på produktiv skogsmark senast tre år efter 
avverkningsåret. Föryngringsavverkning på minst 0,5 hektar ska anmälas senast sex 
veckor innan avverkningen enligt 15 § Skogsvårdslagen. Föryngringsavverkning får 
inte göras förrän skogen nått en viss ålder, vilket varierar beroende på 
produktionsförmågan. Likaså finns det särskilda bestämmelser i 11 § Skogsvårdslagen 
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om hur stor andel skog som får vara kalhugget eller yngre än tjugo år på 
skogsfastigheter över 50 hektar. (Skogsvårdslagen 2015)

Det står också om hänsynen man ska ta till naturvärden och kulturvärden enligt 30 § 
Skogsvårdslagen.  Enligt den delen av Skogsvårdslagen ska man ta hänsyn till 
kvarlämnade träd, trädsamlingar och döda träd. De bör också skyddas vid kommande 
åtgärder. När det finns möjlighet ska man också sträva efter att efterlikna naturliga eller 
äldre kulturbetingade störningar och beakta de möjligheterna. Vid skötsel av skogen ska 
man också ta hänsyn platsens naturligt förekommande trädslag och ge förutsättningar 
för dem att utvecklas väl. Vid alla åtgärder ska man också lämna hänsyn till arter, 
kulturmiljön, landskapsbilden, buskar och enskilda träd, trädsamlingar och döda träd. 
Exempel på sådana träd som bör lämnas kvar är enligt kap. 7:8; äldre vindfällen, 
högstubbar och torrakor (liggande döda träd); äldre träd vid ägogränser och myrstackar; 
äldre lövträd i barrskogar; ovanliga träd och buskar; levande eller döda träd, stubbar 
eller lågor med öppna brandljud; biologiskt värdefulla träd som kan utgöra boplats för 
olika arter, tex grova lövträd, döende eller döda träd och hålträd; bärande träd, vårdträd 
eller prydnadsträd.  Det finns också särskilt hänsynskrävande biotoper att ta särskild 
hänsyn till enligt kap. 7:17; örtrika områden längs vattendrag; kärr och småvatten; 
källpåverkad mark; strand- och sumpskogar; äldre skog på uddar och mindre öar; 
raviner, blockmarker samt berg- och rasbranter; äldre hällmarkskog; naturskogsrester; 
äldre trädbestånd med påtagligt stor mängd hänglav eller död ved; örtrika bestånd på 
kalkrika marker; brynmiljöer i anslutning till jordbruksmark; äldre skogsmarker samt 
igenvuxna hagmarker. Man bör också ta hänsyn till husgrunder och övergivna 
torpställen, odlingsrösen, äldre vägar och andra minnen från kulturlandskapet. 
Hänsynen till arter anges i kap. 7.19 där skador till följd av skogliga åtgärder ska 
förhindras i livsmiljöer och på substrat där viktiga fågelarter förekommer. Det gäller 
arter som betecknas som hotade eller sårbara enligt artskyddsförordningen (SKSFS 
2013:2) I skogsvårdslagen står också om skyddszoner i kap. 7:20. Miljöer som kan 
behöva skyddszoner är områden som angränsar till hänsynskrävande biotoper, sjöar, 
hav, vattendrag och våtmarker. (Skogsvårdslagen 2015)

2.2.2 Miljöbalken
Miljöbalkens övergripande bestämmelser handlar om hållbar utveckling för kommande 
generationer och att naturens egenvärde. (Miljöbalken 1998:808)

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.”  
(1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområden 1 §)

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och så att mark och vatten används 
lånsiktigt och god hushållning tryggas. I Miljöbalkens 2 kap. berörs skogsbruket av de 
allmänna hänsynsreglerna. 
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” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning för att 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet” 
- Kunskapskravet (Miljöbalken 2 kap. 2 §)

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön” 
- Försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap. 3 §)

2.2.3 Art- och habitatdirektivet
Syftet med art- och habitatdirektivet är enligt Naturvårdsverket, att säkra den biologiska 
mångfalden genom bevarandet av naturliga livsmiljöer samt den vilda floran och faunan 
inom EU:s medlemsländer. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när dess 
naturliga utbredningsområden är stabila eller ökande och den särskilda struktur eller 
funktioner som krävs kan bibehållas på lång sikt. En arts bevarandestatus anses 
gynnsam när artens populationsutveckling visar på att förbli livskraftig i sin livsmiljö, 
artens naturliga utbredningsområden inte minskar eller kommer göra det inom 
överskådlig framtid och att det sannolikt kommer finnas tillräckligt stor livsmiljö för 
arten på lång sikt (Naturvårdsverket 2016 a). På Skogsstyrelsen arbetar man med art- 
och habitatdirektivet genom att skydda särskilda områden i Natura 2000 områden. Där 
ansvarar Skogsstyrelsen för alla skogsbruksåtgärder som sker (Skogsstyrelsen 2016 c). 
Sveriges skogsbrukspolitik bygger på, med undantag av vissa speciellt skyddade 
områden, att man frivilligt utan tvingande regler ska ta hänsyn till naturen. Vilket går 
tvärs mot artskyddet i artskyddsförordningen och EU:s naturvårds direktiv. Vid en 
internationell jämförelse i början av 1990-talet skrev man redan då att den svenska 
skogsbrukslagstiftningen framstår som ett av de mest slutna systemen där 
skogsvårdsorganisationen är det enda laget på planen, och lagstiftningen har inte ändrats 
mycket sedan dess. Att artskyddsförordningen och EU:s naturvårdsdirektiv inte 
tillämpats i större utsträckning innebär sannolikt att många brott mot 
artskyddslagstiftningen skett. Enligt timmerförordningen får man heller inte avverka 
eller sälja timmer från miljöer med skyddade arter och tillsynen är mycket bristfällig. 
Utarmningen i de svenska skogarna gör att vi varken uppfyller våra egna miljömål, 
konventioner eller EU:s regler i många fall (Nilsson, 2015).

2.3 Konkurrens om olika mål och lagar att uppnå
Skogsindustrin har spelat en viktig roll för svenskt näringsliv under lång tid med fokus 
på produktion enligt Lindahl, m.fl. (2015). När den miljömässiga aspekten inkluderas 
1993 var det en stor förändring i skogspolitiken. Förändringen grundades i skogsbrukets 
delaktighet i förlorandet av biologisk mångfald. Förlorandet av den biologiska 
mångfalden och oron för ekologisk hållbarhet för framtida generationer ledde också till 
utarbetandet av Sveriges miljömål, av vilka flera berör skogen. Förändringarna ställde 
stora krav på skogsbruket med fler mål att ta hänsyn till än tidigare. Listan på värden att 
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ta hänsyn till under 1990 och framåt är lång jämfört med hur det såg ut tidigare och man 
menar att ambitionen blev att få ut mer av allt; ökad produktion, ökade naturvärden och 
ökade sociala värden. Eftersom det svenska skogsbruket sedan länge haft en tradition av 
ekonomisk hållbarhet som fokus tenderar det fokuset att ta överhand trots att miljömålet 
ska vara likställt (Lindahl, m.fl. 2015). Det är fortfarande långt från klart vad som 
menas med likställda miljö- och produktionsmål. Forskningen visar också att 
traditionen gör att det svenska skogsbruket fortsatt prioritera produktionsmålet trots att 
lagen ändrats. Visionen om ett hållbart skogsbruk som kan tillgodose både ökad 
produktion och bevarandet av naturvärden, ”mer av allt”, är omöjligt på samma 
existerande yta. Forskarna föreslår att det är dags att acceptera de ekologiska gränserna 
och ta hänsyn till Brundtlandkommissionens definiton av hållbar utveckling - ”En 
hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” - istället för en alltför 
optimistiskt modernt synsätt. Ett hållbart skogsbruk kan inte bara kopplas till en fossilfri 
tillväxtekonomi, man behöver ta hänsyn till ekosystemen om skogsbruket ska kunna 
betraktas som hållbart. Med förlorad diversitet och resiliens är det inte ens säkert att det 
är ekonomiskt hållbart i längden. Forskarna menar att det behövs en debatt för att 
diskutera och öka förståelsen om vad hållbart skogsbruk innebär för att få till stånd en 
förändring. Det spelar ingen roll att man politiskt har breddat målen i Skogsvårdslagen 
om verktygen och förståelsen som krävs i en modell som bygger på frihet under ansvar 
ofta saknas (Lindahl m.fl. 2015).

2.4 Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett komplext begrepp och kan mycket förenklat beskrivas som ett  
mått på hur många olika levande organismer det finns. Det finns ett tydligt samband 
mellan arter och ekologisk resiliens, det vill säga motståndskraft mot icke önskvärda 
förändringar i ekosystemet. Biologisk mångfald kan därför beskrivas som livförsäkring 
mot livet självt. När man värnar om den biologiska mångfalden är det således inte bara 
arter som bevaras utan även förutsättningarna för livsviktiga ekologiska processer. 
(Forsberg 2012) 

Enligt SLU innebär det ett landskap med många olika naturtyper eller biotoper, olika 
ekosystem, olika arter och en genetisk variation mellan arterna. Det innefattar även 
bevarandet av olika ekologiska processer som vi är beroende av såsom nedbrytningen i 
jorden, pollinering av grödor, fotosyntesen och vattenregleringen i skogslandskapet. Att 
bevara den biologiska mångfalden innebär inte bara ett artskydd utan också bevarandet 
en genetisk mångfald inom arter. För att klara det behövs hög diversitet av biotoper så 
att man bevarar naturliga processer mellan organismer och deras miljö. Det största hotet 
mot den biologiska mångfalden är att biotoper förstörs av mänsklig påverkan, vilket 
innebär att livsmiljöer för arter förstörs och det är inte säkert att det finns andra miljöer 
som de kan flytta till. (SLU 2016 a)

”Variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, 
marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem” (Definition enligt CBD artikel 2)
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Under 1900-talet har variationen i skogslandskapet minskat, främst på grund av 
skogsbruket har rationaliserats. Mänskligheten är beroende av naturens kretslopp, de 
försörjer oss med mat, vatten, virke, råvaror med mera. Därför är det befogat att bruka 
naturen med stor försiktighet, vilket också betonas i Miljöbalken. Man behöver vara 
ödmjuk inför naturens komplexitet och de ekologiska processerna och den biologiska 
variationen. Det ger en försäkring mot framtida behov. Till resonemanget om betydelsen 
av en biologisk mångfald bör också tilläggas den etiska aspekten, att människan inte har 
rätt att förändra naturen och utrota arter, de har rätt att finnas till för sin egen skull. 
(Länsstyrelsen, 2016)

Skogsbruket är också beroende av vissa arter som naturliga fiender till skadegörare. Inte 
nog med att den biologiska mångfalden behövs för den sakens skull, degradering av den 
biologiska mångfalden kan också få förödande konsekvenser för skogsbruket och 
skogsindustrin, vilket inte ens skulle göra det ekonomiskt lönsamt i längden (SOU 
2012:15). Forskning visar även i de så kallade TEEB-rapporterna där man uppskattat 
värdet av jordens ekosystemtjänster. Förlust av biologisk mångfald relaterades till 
kostnaden att investera för att bevara mångfalden. Resultatet visade att skogens 
ekosystemtjänster såsom översvämningsskydd, rekreationsvärde och koldioxidupptag 
till två tredjedelar av skogens totala ekonomiska värde (TTEB, 2010). Vilket innebär att 
värdet av virke inte är så stort i jämförelse. Biologisk mångfald är således basen på 
jorden, såväl ekologiskt, som ekonomiskt och socialt (Forsberg, M. 2012).

2.4.1 Konventionen och förtydligande av dess roll
Konventionen om biologisk mångfald (CBD - Convention on Biological Diversity) har 
arbetats fram inom FN-systemet. Den undertecknades vid FN:s konferens om miljö och 
utveckling i Rio 1992 och trädde i kraft i Sverige 1993 då Sverige undertecknade den  
(Naturvårdsveket, 2010). Kärnfrågorna i konventionen har varit att utveckla ett 
ekosystemperspektiv på användningen av mark och vatten och få en balans mellan 
bevarande och hållbart nyttjande. Från partsmötet i Nagoya 2010 höjde man ambitionen 
och förtydligade konventionens roll. I Rio de Janeiro 2012 bekräftades den strategiska 
planen, de så kallade Aichimålen, för att säkra ekosystemtjänster. CBD:s strategiska 
plan handlar om att vidta skyndsamma och effektiva åtgärder för att hejda förlusten av 
biologisk mångfald så att ekosystemen år 2020 är resilienta. Flera av Aichimålen som 
finns nämnda i regeringens proposition om en svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster berör också särskilt skogen. Några exempel på Aichimål är att 
senast 2020; Är människor medvetna om betydelsen av biologisk mångfald och hur de 
kan göra för att bevara den; Har förlusten av den biologiska mångfalden inklusive 
skogar åtminstone halverats och degradering och fragmentering har minskat; Förvaltas 
skogsbruk på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras (Prop. 2013/14:141).

2.4.2 Vad krävs för tillräcklig mångfald i skogen?
Enligt en svensk studie av Forsberg m.fl. (2015) framgår att brist på tydlig reglering kan 
spela en stor roll för bevarandet av biologisk mångfald inom skogsbruket. Otydligheten 
kring begrepp gör att aktörer med olika intressen inom skogsbruket kan stå för sin 
ståndpunkt inom ramen för regelverket (Forsberg, m.fl. 2015). Lundblad (2015) skriver 
om osäkerheten kring vad som är tillräcklig eller optimal miljöhänsyn inom skogsbruket 
för att gynna den biologiska mångfalden. Future Forests har därför forskat på 
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naturhänsynen och effekterna på den biologiska mångfalden, vilket har bekräftat att en 
hänsyn gynnar många av arterna i skogens ekosystem. Forskningen säger också att 
enbart hänsyn i skogsbruket inte räcker för att långsiktigt behålla livskraftiga 
populationer utan att större områden behöver undantas helt från skogsbruket (Lundblad, 
2012).

2.4.3 Död ved ger liv åt viktiga skogslevande arter
Enligt Dahlberg, m.fl. (2004) är korrelationen mellan död ved och artrikedomen stark, 
vilket gör förekomsten av död ved till en av de viktigaste förutsättningarna för biologisk 
mångfald i skogen. Det är inte bara mängden död ved som är avgörande utan också 
kvalitén, det vill säga vilka träd det är, hur långt nedbrutna de är och om det är stående 
eller liggande död ved. Över hälften av de vedlevande arterna kräver grov död ved, 
gärna av lövträdslag. Trots det svarar gran och tall för 90 % av de den döda veden i 
Sveriges skogar. Att bara titta på hur mycket död ved som finns per hektar är egentligen 
inte intressant utan man måste se det utifrån ett landskapsperspektiv och med kunskap 
och ovanstående. Sammanfattningsvis har skogarna i södra Sverige ett underskott av 
död ved av alla trädslag, särskilt lövträd. Det är också stor brist på långt nedbruten 
liggande död ved. För att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i skogarna 
bör grova barr- och lövträd lämnas att naturligt åldras och dö succesivt. Skapandet av 
högstubbar är också bra och det bör skapas fler av framförallt andra trädslag än gran. 
(Dahlberg, m.fl. 2004)

2.5 Skogsbruk
2.5.1 Trakthyggesbruk
Trakthyggesbruk har dominerat skogsbruket sedan 1950-talet då det infördes i stor 
skala. Slutavverkningen, med kalhuggning och återplantering som det ser ut med 
trakthyggesbruket är den skogsbruksåtgärd som påverkar biologisk mångfald i skogen 
allra mest vilket har lett till många skogslevande arter missgynnats. Grundprincipen för 
att skogslevande arter ska kunna fortleva är att det måste finnas i livskraftiga 
populationer och ha kontinuerlig tillgång på lämplig miljö. I dagens skogslandskap är 
därför förekomsten av skogar med naturvärden avgörande för att många arter ska kunna 
fortleva och spridas. Traktyhyggesbruk med kalavverkningar innebär den största 
omställningen och missgynnar i princip alla naturvärdesarter. (Dahlberg, 2011)

2.5.2 Hyggesfritt
Man kan sköta skog hyggesfritt, vilket anses vara ett skonsammare sätt att bruka 
skogen. Blädning är den vanligaste formen av hyggesfritt skogsbruk enligt 
Skogsstyrelsen. Det innebär att man strävar efter att skapa en flerskiktad struktur med 
träd i olika storlekar och åldrar, där man avverkar lite åt gången ungefär vart 10:e till 
30:e år. Marken är då alltid trädbevuxen vilket innebär att många arter har möjlighet att 
finnas kvar hela tiden eftersom en viss kontinuitet behålls hela tiden. Hyggesfritt 
skogsbruk kallas därför också ibland för kontinuitetskogsbruk. Även vid dessa metoder 
krävs att man tar miljöhänsyn. På skogsstyrelsen menar man också att det behövs mer 
kunskap om hyggesfritt skogsbruk (Skogsstyrelsen 2016 d). Med hyggesfritt skogsbruk 
blir det inte per automatik bra miljöhänsyn men med ett kontinuerligt trädskikt 
möjliggör man miljön för fler skogslevande naturvärdesarter samt att 
mykorrhizasvamparna överlever bättre. Vid all avverkning gäller dock att man har 
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kunskap om miljöhänsyn och hyggesfritt kan vara ett bra komplement för att minska 
effekten på den marken med höga naturvärden som brukas. Det får dock aldrig bli ett 
alternativ till områdesskydd (Dahlberg, 2011). En annan metod av hyggesfritt kallas 
naturkultur där man tar hänsyn till de biologiska förutsättningarna på platsen och skapar 
en skogstyp med blandade storlekar. Metoden är tänkt att ge långsiktiga ekonomiska 
och ekologiska fördelar (Hyggesfritt, 2016 d). Även SLU menar att hyggesfria 
alternativ är positivt för många arter i skogen, men ska inte ses det som ett 
universalmedel. Eftersom det innebär att man avverkar oftare måste man vid varje 
ingrepp se till att man inte kör sönder död ved till exempel. Även på SLU säger man att 
mer forskning exempel och forskning behövs om olika metoder (SLU 2016 b). 
Skogsstyrelsen menar också att man kan anpassa trakthyggesbruket med så kallad 
överhållen skärm i tallskog, måldiameterhuggning och luckhuggning, och att det kan 
anses vara en form av hyggesfritt skogsbruk och forskarna Lundblad m.fl (2012) visar 
på att biologisk mångfald gynnas av en variation av olika brukningsformer. 

2.5.3 Skydd av skog
Skog kan också få ett formellt skydd där områden med särskilt höga naturvärden helt 
undantas från produktivt skogsbruk. Det finns olika sätt att skydda skogen, bland annat 
naturvårdsavtal, biotopskydd, Natura 2000, frivilliga avsättningar, naturreservat och 
nationalparker. Där det bara är nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden 
som ger ett verkligt långsiktigt skydd (Skogsstyrelsen 2016 e). Statistik från 2010 visar 
att mindre än 2 % av den produktiva skogsmarken har ett verkligt formellt skydd 
(Naturvårdsverket 2016 b).

2.5.4 Certifierat skogsbruk
Att certifiera sig som skogsägare är ett frivilligt åtagande för att förbättra uthålligheten i 
skogsbruket då certifiering innebär att man mer aktivt tar hänsyn till naturmiljön, de 
som arbetar i skogen och etiska och sociala värden. De certifieringsstandarderna som är 
vanligast i Sverige är FSC- och PEFC-standard. Mycket är likt mellan de båda 
standarderna och många skogsägare är dubbelcertifierade (Skogsstyrelsen 2016 f). FSC 
är en internationell standard för ansvarsfullt skogsbruk med en svensk standard 
anpassad för förhållandena i Sverige. Systemet främjar att skog förvaltas så att den är 
långsiktigt hållbart. En skötselplan ska också upprättas och efterföljas. Enligt princip 6 i 
FSC:s principer och kriterier ska den biologiska mångfalden och därtill knutna värden 
bevaras så att de ekologiska funktionerna och skogens karaktär bibehålls. 
Nyckelbiotoper får inte avverkas på FSC-certifierad mark och det är markägaren själv 
som är ansvarig att ta reda på om man har mark som är nyckelbiotopsklassad (FSC, 
2016). Enligt PEFC ska skogar som med höga naturvärden men som inte avsätts, brukas 
med hög naturvårdsambition. Minst 5% av den produktiva skogsmarken ska avsättas för 
naturvårdsändamål i båda standarderna. Urvalet ska bedömas efter betydelsen för den 
biologiska mångfalden (PEFC SWE 002:3). 

2.6 Levande skogar
Sverige har sexton miljömål för olika naturtyper och miljöer som beskriver målen som 
miljöarbetet ska leda till. Målen är också indelade i etappmål för att lättare arbeta med 
de steg som måste tas i samhället för att vi ska kunna nå målen. Ett av de sexton målen 
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är Levande skogar. Miljömålen följs upp varje år med en fördjupad utvärdering och 
rapport.

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas” 
- Regeringens definition av miljömålet Levande skogar. (Sveriges miljömål 2016 a)

Det innebär bland annat att skogens egenskaper och processer behålls och att skogens 
ekosystem bevaras. Den biologiska mångfalden ska bevaras i alla naturgeografiska 
regioner och arter har möjlighet att sprida sig i sina naturliga utbredningsområden. 
Olika naturtyper i skogen och naturligt förekommande arter i skogen ska ha en god 
bevarandestatus och hotade arter ska ha återhämtat sig. (Sveriges miljömål 2016 a)

2.6.1 Utvärdering
Enligt utvärderingen 2015 är man eniga om det inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet 
till 2020 med de styrmedel som finns avsatta och det går inte att se någon tydlig riktning 
för utvecklingen i miljön. Det råder olika uppfattning om vad som krävs för att bevara 
livskraftiga populationer av de skogsberoende arterna i landskapet. Arbetet med 
biologisk mångfald är en komplex fråga. Men man vet att det råder brist på arealer 
gammal skog med skoglig kontinuitet, flerskiktade skogar, ostörda våta skogsmiljöer 
och död vet i olika kvaliteter och miljöer. De skogar som finns i Sverige uppfyller 
naturtypskvaliteterna för habitatdirektivet i för liten omfattning och den fortsätter 
minska till följd av avverkningar. Det avverkas också nyckelbiotoper och andra 
värdekärnor. Tiden är en kritisk faktor varför ekologiskt värdefulla skogar behöver 
långsiktigt skydd. (Miljömål 2016 b)

2.6.2 Strategi för målet
Etappmålen för Levande skogar är; En dialogprocess i ett nationellt skogsbruksprogram, 
Ett variationsrikt skogsbruk och Miljöhänsyn i skogsbruket. Ett programråd med 
representanter från olika organisationer och myndigheter har börjat en dialogprocess i 
ett nationellt skogsbruksprogram. Olika aktörer har olika utgångspunkter och det är en 
stor utmaning att åstadkomma en samsyn. Enligt uppföljningen har Skogsstyrelsen och 
skogssektorn tagit ett steg framåt i att skapa gemensamma målbilder om vad som är god 
miljöhänsyn. Av uppföljning från 2016 framgår också att målbildsarbetet har tydliggjort 
samhällets förväntningar på miljöhänsynen (Miljömål, 2016 c). Enligt expertgruppen 
om miljöhänsyn i skogsbruket behöver man för att bevara den biologiska mångfalden; 
upprätthålla substrat och biotoper i landskapet, upprätthålla biologiska sammanhang i 
landskapet samt bevara arter och naturtyper (Lundblad, mfl. 2012).

2.6.3 Dialog om miljöhänsyn
I utarbetandet av gemensamma målbilder visade sig en stor brist vara att skogsbruket 
och Skogsstyrelsen har olika målbilder för vad som är god miljöhänsyn. Störst är 
skillnaderna när det gäller nyskapande av värden kontra bevarande av befintliga värden. 
Man är också oense om man ska utgår från rödlistade arter eller miljöer, strukturer och 
substrat. Man har också olika synsätt på hänsynskrävande biotoper. Skillnaderna i 
målbilder och synsätt får konsekvenser i olika organisationers uppföljning av 
miljöhänsynen. Det gör också att det finns olika uppfattning vilken kvalitet 
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miljöhänsynen håller idag. Dessa problem utgjorde grunden till Skogsstyrelsens arbete 
med en ökad dialog (Skogsstyrelsen 2016 g). I en artikel av Forsberg m.fl. (2015) där 
man jämfört Sveriges Skogsindustriers branschorganisation och Naturskyddsföreningen 
framkommer det också att man har olika sätt att se på läget i skogsbruket och 
miljöhänsyn. Det finns möjlighet att belysa och tolka lagen så att man kan mena att 
skogsbruket är hållbart fastän man menar olika saker. Författarna menar att det behövs 
tydligare definitioner för att beskriva den nuvarande situationen, beskriva vad som 
behöver förbättras och ett förtydligat sätt att mäta. Båda parterna är medvetna om att 
skogen är viktig både för ekonomin och ur miljösynpunkt. Skogsindustrierna anser att 
Sveriges skogsbruksmodell är hållbar medan Naturskyddsföreningen menar att 
modellen behöver uppdateras och att den är en anledning till förlorandet av den 
biologiska mångfalden i skogen som skett (Forsberg, m.fl. 2015).

Den svenska skogsbruksmodellen har höga och komplexa politiska mål. Detsamma 
gäller i den norska skogsbruksmodellen enligt Follo (2011). Författaren till den norska 
studien pekar på samma problematik med behov av ökad tillväxt för upptag av 
atmosfäriskt koldioxid på grund av klimatförändringarna, bevarandet av biologisk 
mångfald och ökad ekonomisk avkastning. Möjligheten att nå dessa högt satta mål beror 
på skogsägarna då de är ansvariga. Artikeln avslöjar samtidigt brist på kompetens om 
skogsbruk hos skogsägarna. Precis som i flera andra länder i Europa finns en trend att 
skogsägarna går från att vara lantbrukare till icke lantbrukare. Därav är det mycket 
vanligare att man lägger ut sitt skogsbruk på entreprenad idag. Stora maskiner gör att 
färre personer kan utföra arbetet vilket också leder till färre rådgivare och ett snabbare 
arbete. Förlorandet av kompetens inom skogsbruket hos ägarna, färre rådgivare och 
ökade mål i skogsbruket både vad det gäller ekonomisk avkastning, ökat 
koldioxidupptag och bevarandet av biologisk mångfald är motsägelsefullt menar 
författaren. Studien visar på stor kunskapsbrist om sitt skogsbruk hos de småskaliga 
skogsägarna och författaren menar att kunskapsbristen förväntas öka om inget radikalt 
görs. Det beror bland annat, menar författaren, på den ökande industrialiseringen och 
mekaniseringen där entreprenörer står för allt större del av planeringen. (Follo, 2011) 

3. Syfte
Antagandet är, med tanke på situationen i skogen (Miljomål.se, Smp, Naturvårdsverket, 
mm), att det råder bristande kompetens för att leva upp de de lagar och mål som finns 
för skogen. Med ett system som bygger på frihet under ansvar krävs mycket kompetens 
och förståelse för de som är ansvariga, det vill säga skogsägarna. 

Syftet med den här rapporten är således att ta reda på vilken kunskap skogsägare, då det 
är de som är ansvariga, vad det gäller:

- Kunskapen att bedöma de naturvärden de har i sin skog,
- Förståelsen för den biologiska mångfaldens betydelse.
- Kännedomen om alternativ till trakthyggesbruk.
- Samt i vilken utsträckning skogsägarna anser att de får hjälp att bedöma ekonomiska 

värden kontra miljövärden i sin skogsbruksplanering.
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3.1 Avgränsningar
I det här arbetet har fokus legat på markägarnas kompetens om skogens miljövärden och 
betydelse för biologisk mångfald. Även om det är Skogsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet och det kan vara andra som är med och påverkar markägarnas beslut 
så har markägarna mycket bestämmanderätt med sitt ägande och därmed är deras 
kunskap betydelsefull. Det hade naturligtvis varit intressant att ställa samma frågor till 
viktiga personer på skogsstyrelsen, entreprenörer, de som gör skogsbruksplaneringar 
och så vidare men det här arbetet är avgränsat till skogsägarna och enbart i södra 
Sverige.

4. Metod
För att få svar på frågeställningen om hur kunskapsläget såg ut behövdes ett relativt 
stort urval. För att nå ut till ett stort antal skogsägare spridda i södra Sverige valdes 
enkätundersökning som empirisk undersökningsmetod. Med enkät som metod kan man 
få ett förhållandevis stort urval i relation till tiden man lägger (Ejlertsson, 2014). I det 
här fallet valdes webbaserad enkät för att underlätta administrationen av utskick och 
sammanställning. Jämfört med postenkät kan man också förvänta sig en högre 
svarsfrekvens och snabbare svar (Bryman 2008). För att få ut få ut enkäter till en stor 
målgrupp kontaktades Skogsstyrelsen som hjälpte till att ta fram 1740 mailadresser till 
skogsägare i södra Sverige. För att kunna upptäcka eventuella fel i enkäten gjordes först 
en pilotstudie där åtta personer fick göra enkäten och ge feedback på hur enkäten 
upplevdes. Efter pilotstudien gjordes några mindre ändringar.

4.1 Webbenkäten
Surveymonkey visade sig vara det mest lämpliga webenkätverktyget då det var möjligt 
att utforma enkäten och analysera resultatet på önskvärt sätt. Verktyget kunde skicka ett 
stort antal enkäter, erbjöd möjlighet att ställa öppna frågor samt exportera resultatet till 
excel både på individnivå och per fråga. I undersökningen skickades totalt 1740 
webbaserade enkäter ut till skogsägare i södra Sverige. Till enkäten följde också ett mail 
med ett brev som förklarade vad enkätens syfte var samt kontaktuppgifter. Enkäten 
skickades ut den 31 mars 2016. En påminnelse skickades också ut två veckor senare.
Enkäten (se bilaga 1) bestod av totalt 13 frågor. De första frågorna handlade om 
bakgrundsfakta såsom kön, ålder, och hur länge de ägt sin skog. Därefter följde tio 
frågor knutna till arbetets syfte, varav sex slutna och fyra öppna. Öppna frågor leder inte 
respondenternas tankar i någon särskild riktning och är därför lämpligt om man vill ta 
reda på kunskapsnivån varför det alternativet valdes i några av frågorna. För att sedan 
kunna analysera de öppna frågornas resultat valdes att koda svaren utifrån för frågan 
relevanta kategorier med stöd av forskning och lagar som återfinns i teoribakgrunden 
(Bryman 2008). I enkätverktyget fanns inte möjlighet att ha med alternativet vet ej att 
klicka i. Därför uppmanades man i frågan att lämna tomt då man inte visste svaret på 
frågan. 
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4.2 Kodning av öppna frågor
Fråga 7. Vad tittade skogsägarna efter för att bedöma vilka höga naturvärden som fanns 
att ta hänsyn till? Svaren delades in i fyra kategorier mot bakgrund av det som stod att ta 
hänsyn till i Skogsvårdslagen. Kategorierna kodades och stod för: 
0 - Vet ej/ Ej svar - Lämnat blankt.
1 - Otillräcklig kunskap - Svar som har varit ospecifika och inte kunde kopplas till 
skogsvårdslagen, t.ex: växter, djur, ej kalhygge, att det är fint, osv.
2 - Viss kunskap - Svar som innehöll något eller några delar av vad som ansågs vara 
viktigt att ta hänsyn till enligt skogsvårdslagen.
3 - God kunskap - Svar som täckte in flertalet av de delar som ansågs viktigt att ta 
hänsyn till enligt skogsvårdslagen beträffande ålder, gamla grova träd, död ved, våta 
partier, vatten och mångfald bland arter i flora och fauna. (Se avsnitt 2.2.1)

Fråga 10. Visste skogsägarna vad biologisk mångfald är? Svaren delades in i tre 
kategorier utifrån CBD:s definition av biologisk mångfald, artikel 2.
0 - Vet ej/Ej svar - Lämnat blankt. 
1 - Otillräcklig kunskap - Ospecifika svar som inte syftade på just artikedom och 
variation, t.ex: mycket växtlighet.
2 - Kunskap - Svar som syftade på artrikedom och variation.

Fråga 11. Visste skogsägarna varför biologisk mångfald är viktigt för en hållbar 
utveckling? Svaren delades in i fyra kategorier, alltså en mer än i fråga 10, på grund av 
det var en mer komplex fråga med möjlighet att utveckla svaret mer. Svaren har 
kategoriserats utifrån SLU:s och Länsstyrelsens beskrivning. (Se avsnitt 2.4).
0 - Vet ej/Ej svar - Lämnat blankt.
1 - Otillräcklig kunskap - Ospecifika svar som inte syftade på förståelse för samspel, 
ekosystem och resiliens för framtiden. T.ex: Upprepning av frågan, för att biologisk 
mångfald är viktigt, för att alla arter måste sparas.
2 -  Viss kunskap - Svar som beskrev någonting om arters samspel, ekosystem, resiliens, 
betydelse för framtida behov, osv.
3 - God kunskap - Svar som beskrev flertalet av ovanstående saker.

Fråga 12. Kände man till något annat sätt att lägga upp skogsbruksplaneringen på än 
trakthyggesbruk?
0 - Vet ej/Ej svar - Lämnat blankt.
1 - Fel svar - Svar som inte syftade på någon annan avverkningsform, t.ex: kalhuggning.
2 - Känner till - Svaranden kunde redogöra för minst någon alternativ skogsbruksform.

4.3 Beräkningar
De slutna frågorna fick kodas utifrån de redan angivna svarsalternativen i 
enkätverktyget. När alla frågor, både de öppna och slutna frågorna hade kodats och 
exporterats till excel gjordes beräkningar och diagram i excel och SPSS. Nyckelord i 
tabell 2 (avsnitt 5.2.2) beräknades i ordbehandlingsprogram.

5. Resultat

Av de 1740 enkäter som skickades till skogsägare i södra Sverige svarade 544 (31%).
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5.1 Svarsgruppen
De flesta svarande i gruppen var män mellan 51 och 70 år som ägt skogen i mer än tio 
år, bodde på skogsfastigheten och var ej certifierad enligt någon standard (se tab.1). 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om svarsgruppen. (Svar på fråga 1-5, se bilaga 1.)

Ålder Antal KönKön HLSHLS BosattBosattBosatt CertifieradCertifieradCertifieradÅlder Antal

K M

HLSHLS BosattBosattBosatt

Ja Nej Vet 
ej

Ålder Antal

K M

HLSHLS

PF > 5 
mil

< 5 
mil

Ja Nej Vet 
ej

Ålder Antal

K M
> 
10 
år

< 
10 
år

PF > 5 
mil

< 5 
mil

Ja Nej Vet 
ej

18-30 år 5 2 3 4 1 3 0 2 3 2 0

31-50 år 123 20 103 53 70 62 21 40 61 54 8

51-70 år 323 67 249 57 266 137 80 105 127 171 23

71 år eller 
äldre

87 12 71 4 83 41 15 31 35 46 5

Totalt 538 101 426 118 420 243 116 178 226 273 36

HLS: Hur länge har man varit skogsägare
PF: På fastigheten
(Siffrorna anger antal)

5.2 Bedömningen av naturvärden att ta hänsyn till

5.2.1 Hur god kunskap har skogsägarna att bedöma de höga naturvärden som 
finns att ta hänsyn till?
Det var endast 8 % av de svarande som kunde redogöra för flertalet av punkterna man 
enligt Skogsvårdslagen skulle ta hänsyn till ur miljösynpunkt. 39 % redogjorde för 
någon eller några saker man ska titta efter. 16 % av svaren innehöll inte alls det man 
enligt Skogsvårdslagen skulle titta efter och 37 % visste inte eller hade inte svarat på 
frågan (se fig.2). Figuren visar om skogsägarna beskrev rätt saker utifrån 
Skogsvårdslagen som de tittade efter i skogen när de bedömde naturvärden att ta hänsyn 
till.
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5.2.2 Förekomst av nyckelord i fråga 7. Vad tittar man efter för att bedöma höga 
naturvärden att ta hänsyn till?
Tabell 2 visar hur många gånger ord om förväntad miljöhänsyn ur Skogsvårdslagen, se 
avsnitt 2.2.1, förekom i respondenternas svar på vad de tittar efter för att bedöma höga 
naturvärden (se tab.2). 

Tabell 2. (se fråga 7, bilaga 1.)

Nyckelord Antal
flora, växter 57
fauna, fåglar, djur 46
lavar, mossor 45
död ved 44
vatten, vattendrag 41
våtmark, kärr 37
arter 28
döda träd 17
lövträd 17
boträd, hålträd 13
signalarter 13
lågor (liggande död ved) 12
insekter 8
rasbranter 7
rödlistade arter 7
gamla/grova lövträd 5
gammal/äldre skog 3

0
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150

225

300

Vet ej/ Ej svar Otillräcklig kunskap Viss kunskap God kunskap

 Figur 1. Skogsägares kunskap att bedöma naturvärden, se fråga 7  bilaga 1.
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5.2.3 Den egna uppskattningen av kunskapen att bedöma naturvärden
25 % av de svarande uppskattade att de hade goda kunskaper att bedöma höga 
naturvärden i sin skog. Knappt hälften, 44 %, uppskattade sin förmåga som tillräcklig. 
Totalt har nästan 70 % svarat att de ansåg sig ha tillräcklig eller god förmåga att bedöma 
naturvärden. 22 % uppskattade sin förmåga som bristfällig och endast 4% anseåg att 
kunskaperna att bedöma naturvärdena var dålig. 4 % av de svarande visste inte (se fig.
2). Figuren visar skogsägarnas egna bedömning om sina kunskaper att bedöma 
naturvärden i skogen.

5.2.4 Extern vägledning om bedömning av skogens olika värden
85 % ansåg att de fick god hjälp av någon i skogsbranschen att bedöma skogens 
ekonomiska värden och 75 % ansåg att de fick god hjälp att bedöma skogens 
naturvärden och hänsynen till den. 9 % ansåg att hjälpen att bedöma de ekonomiska 
värdena var dålig eller bristfällig och 18 % tyckte att hjälpen att avgöra de höga 
naturvärdena var dålig eller bristfällig (se fig.3). Figuren visar hur skogsägarna 
bedömde den externa hjälpen de får att bedöma ekonomiska respektive miljövärden i 
skogen.

0

75

150

225

300

Vet ej Dåliga Bristfälliga Tillräckliga Goda

Figur 2. Hur skogsägare själva bedömmer sina kunskaper att bedöma höga naturvärden.
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Figur 3. Skogsägarnas bedömning av extern hjälp i skogsbruksplaneringen. 

5.3 Kunskapen om biologisk mångfald och dess betydelse.
60 % av de svarande visste vad biologisk mångfald var. 42 % kunde också redogöra för 
varför det var viktigt, varav 6 % redogjorde för en god förståelse kring varför biologisk 
mångfald var viktigt för en hållbar utveckling (se fig.4).

Figur 4. Kunskapen om biologisk mångfald och varför det är viktigt.
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225

300

Vet ej Dålig Bristfällig Tillräcklig God 

Extern hjälp bedöma ekonomiska värden. Fråga 8, se bilaga 1.
Extern hjälp bedöma miljövärden. Fråga 9, se bilaga 1.

0

100

200

300

400

Vet ej/Ej svar Otillräcklig kunskap Kunskap God förståelse

Visste man vad biologisk mångfald är? Fråga 10, se bilaga 1.
Visste man varför det är viktigt? Fråga 11, se bilaga 1.
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Enligt undersökningen fanns det inget samband mellan förståelsen för varför biologisk 
mångfald är viktigt och om man är certifierad eller inte (se fig.5). 

X-axeln = Certifierad eller ej 
Y-axeln = Kunskapen om varför biologisk mångfald är viktigt

Figur 5. Sambandet mellan fråga 5 (certifierad eller ej) och fråga 11 (förståelsen för 
biologisk mångfalds betydelse), frågor se bilaga 1.

5.4 Samband mellan förståelse för biologisk mångfald och 
naturhänsyn
Studien visade på ett tydligt samband mellan förståelsen för varför biologisk mångfald 
var viktigt och vad man tittade efter i skogen när man bedömde naturvärden att ta 
hänsyn till. De som var väl insatta i varför biologisk mångfald var viktigt var också mer 
insatta i vad de skulle titta efter för att bedöma naturvärden (se fig.6).
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X-axeln = Hur väl man uppfyllde kraven på vad man tittade efter i naturen för att 
bedöma naturvärden att ta hänsyn till.
Y-axeln = Hur god kunskap man hade för varför biologisk mångfald är viktigt.

Figur 6. Sambandet mellan fråga 7 (vad man tittade efter för att bedöma naturvärden) 
och fråga 11 (förståelsen för biologiska mångfaldens betydelse), frågor se bilaga 1.

5.5 Alternativa avverkningsmetoder
Drygt hälften, 52% kunde redogöra för minst någon känd alternativ avverkningsform. 
Undersökningen svarade dock inte på om man använt metoden, endast att man kände 
till den (se fig.7).
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5.6 Vem bestämmer mest om olika åtgärder i skogen enligt 
skogsägarna?
De flesta respondenterna ansåg att de var de själva som bestämde om de skogliga 
åtgärderna i deras skog (se fig.8). Figuren nedan visar hur skogsägarna själva ansåg vem 
som bestämde om åtgärderna i deras skog.

0: Annat.
1: Helt och hållet deras skogsbolag eller entreprenör.
2: Mest deras skogsbolag eller entreprenör.
3: Mest de själva.
4: Helt och hållet de själva.
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225

300

Vet ej/Ej svar Fel svar Känner till

Figur 7. Kände skogsägarna till alternativa avverkningsformer. Fråga 12 se bilaga 1.
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Figur 8. Vem bestämmer mest om åtgärder i deras skog? Fråga 13, se bilaga 1.

6. Diskussion
Rapporten hade en hög svarsfrekvens, och med totalt 544 svar från skogsägare i södra 
Sverige gör det att resultatet går att generalisera för skogsägare i södra Sverige. Det var 
dock endast 18 % av respondenterna som var kvinnor trots att det enligt Skogsstyrelsen 
var 38 % av de privata skogsägarna som är kvinnor (Skogsstyrelsen, 2016 h) vilket 
tyder på en snedvriden könsfördelning i svarsgruppen. 

Den svenska skogsbruksmodellen bygger på devisen Frihet under ansvar där 
skogsägarna förväntas ta ett större ansvar än vad lagen kräver. Därför är det relevant att 
de som ansvarar för att bruka den verkligen har den kunskap och förståelse som krävs. 
Sverige består till stor del av skog och berör oss alla på olika sätt. Det är både en viktig 
naturresurs för oss och vi är beroende av dess ekosystem för framtiden. Miljömålet 
Levande skogar förväntas inte nås med de nuvarande åtgärderna, den biologiska 
mångfalden i skogen minskar och avverkningar på certifierad skog sker på ännu ej 
upptäckt nyckelbiotopsklassad mark. Med tanke på den situationen är det tydligt att 
något inte fungerar tillräckligt bra. Rådgivning ges av den statliga myndigheten 
Skogsstyrelsen, medan ansvaret ligger på de som äger och brukar skogen. Det är ett 
stort ansvar då skogsåtgärderna kan ha så stora konsekvenser för ekosystemet. 

Resultatet i undersökningen visar att endast 8 % har en god kunskap att titta efter rätt 
saker enligt Skogsvårdslagen för höga naturvärden och därmed kunna bedöma vad man 
ska ta hänsyn till. Samtidigt som 25 % själva bedömer sin kunskap som god och hela 44 
% sin kunskap som tillräcklig. Enligt den här studien visar sig skogsägarna därmed ha 
en kraftig övertro på sin förmåga att bedöma naturvärden, eller att man har olika bild av 
vad som är god miljöhänsyn. Enligt Miljöbalkens 2 kap. 2 § är alla som avser bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som krävs för att 
skydda miljö mot skada. Det gäller även skogsbruket. Det spelar ingen roll vad man har 
för mål, lagar och konventioner, om förståelse och verktyg för att uppnå dessa saknas. 
Och då problemet med degraderad mångfald i skogen är utbrett och målet med Levande 
skogar inte är på väg att uppnås synes problemet med bristande kunskap gälla många 
skogsägare, vilket också framgår av den här studien. För att Sveriges skogsbruk som det 
ser ut när den här studien gjordes, ska kunna behållas och utvecklas behöver man 
utveckla förutsättningarna för de inblandade aktörerna att ta sitt ansvar menar Dickson 
och Österberg (2011) som skriver om förväntningar på enskilda skogsägare. En hårdare 
lagstiftning och detaljstyrd skogspolitik skulle resultera i att skogsägarna känner ett hot 
mot sin äganderätt och det frivilliga ansvaret minska, och det kan därför ändå vara 
negativt, menar de (Dickson och Österberg, 2011). Anmärkningsvärt är också att det 
förekommer starka lobbyorganisationer i skogsbranschen som förespråkar äganderätten 
framför regeringens miljömål. Exempelvis har ordförande i LRF Skogsägarna uttalat sig 
i en artikel i Skogsaktuellt (2016), med att vara kritisk till att tidigare ordföranden i 
Naturskyddsföreningen valts in i Skogsstyrelsens styrelse i slutet av april 2016. Man 
anser att förtroendet för skogspolitiken kan skadas med någon från miljörörelsen i 
styrelsen. Men den nuvarande skogspolitiken lever inte upp till miljömålen varför det 
finns all anledning att förbättra sammansättningen ur aspekten att öka kunskapen om 
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miljöhänsyn och biologisk mångfald. För vill man kunna ha en sådan skogspolitik som 
råder idag behöver man istället rikta fokus mot att öka kunskapen om det ansvar man 
som skogsägare har för att uppnå hållbarhetsmålen, och vad det innebär i praktiken. Ett 
förslag vore att införa någon form av utbildningskrav för skogsägare för att säkerställa 
en grundkunskap. Så länge det finns svaga länkar i skogsbruket så blir det svårt att 
uppnå de uppsatta miljömål som finns. Det kan finnas andra aspekter att belysa och 
många aktörer är inblandade i skogsbruket, men då skogsägare i slutändan är ansvariga 
är deras kunskap viktig. Det är svårt för skogsägarna att bedöma extern rådgivning om 
de inte själva har kunskap och engagemang, vilket även Follo (2011) menar. I den här 
undersökningen  har dessutom 80 % av de svarande angett att de är de själva som 
bestämmer mest om de skogliga åtgärderna, vilket tyder på att skogsägarnas kunskap är 
viktig. Resultatet (5.4) i den här studien visar också på att djupare kunskap hos 
skogsägare potentiellt kan ge bättre naturhänsyn i skogen då det är de som har god 
förståelse för varför biologisk mångfald är viktigt som har bäst förmåga att bedöma 
naturvärden i sin skog. Det är också ett intressant resultat att den kunskapen inte visar 
på något samband med om man är certifierad eller inte. Det hade varit önskvärt att 
certifiering också innefattade kompetenshöjning hos skogsägarna. 

Undersökningsgruppen har också en stor tilltro till skogsbranschen både vad det gäller 
att bedöma ekonomiska värden och naturvärden där något fler anser att hjälpen med den 
ekonomiska bedömningen är större än den miljömässiga. Då de svarande själva enligt 
undersökningen har bristande förmåga att bedöma naturvärden i skogen säger 
egentligen inte deras bedömning av skogsbranschens faktiska förmåga att bedöma och 
ta hänsyn till naturvärdena så mycket. Bedömningen om den hjälp man anser få kan 
också handla om olika bilder av vad som är god miljöhänsyn - Skogsägarna anser att 
den hjälp de får känns tillräcklig i förhållande till den hänsyn de själva anser vara 
tillräcklig. Att det finns olika uppfattning om vad som är god miljöhänsyn är ett bekant 
bekymmer. Vilket bland annat (Forsberg, m.fl. 2015) skriver om; Olika aktörer med 
olika intressen kan stå för sin ståndpunkt inom regelverket. Likaså skriver (Lundblad 
2015) om en osäkerhet om vad som är tillräcklig miljöhänsyn inom skogsbruket för att 
gynna den biologiska mångfalden. Att den biologiska mångfalden i skogen minskar går 
dock inte säga emot enligt utvärdering av miljömålet Levande skogar. Regeringens 
pågående arbete med målbilder kan förhoppningsvis förbättra förutsättningarna för en 
samsyn om vad som är tillräcklig miljöhänsyn.

60 % av respondenterna kan redogöra för vad biologisk mångfald är för något, men inte 
alla utav dem kan förklara varför det är viktigt. Djupare förståelse för dess betydelse för 
ekosystem och framtida behov är bristande. Resultatet stämmer också överens med en 
studie gjord av EU där man undersökt attityder till biologisk mångfald.  Den studien 
pekar också på bristen kring själva förståelsen trots att man känner till begreppet 
(European commission, 2013). Enligt Aichimålen ska alla till 2020 vara medvetna om 
betydelsen av biologisk mångfald och hur den kan bevaras samt att allt skogsbruk 
bedrivs på ett sätt så att den biologiska mångfalden bevaras. Undersökningen som 
presenteras i den här rapporten visar därmed att det är en bra bit kvar att uppnå målen 
om biologisk mångfald till 2020. För de skogslevande arterna är död ved och gamla 
lövträd viktiga inslag. Det är relativt få av de svarande som nämner det som något de 
tittar efter när de bedömer naturvärden. 44 stycken nämner ordet död ved när de 
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förklarar vad de tittar efter för att bedöma naturvärden att ta hänsyn till (se tab.2). Döda 
träd, lövträd, boträd, hålträd  gamla lövträd eller grova lövträd nämns sammanlagt 52 
gånger (se tab.2). Med tanke på hur viktigt förekomst av död ved och gamla träd är för 
artrikedomen och skogens ekosystem är (Dahlberg m.fl. 2004), behövs ökad kunskap 
om dess förekomst betydelse. Kunskapen om vad som är mest betydelsefullt för den 
biologiska mångfalden, samt vikten av den biologiska mångfaldens bevarande behöver 
förbättras enligt den här undersökningen. Drygt hälften av respondenterna känner till 
någon alternativ avverkningsmetod. Det framgår dock inte av undersökningen om de 
använt sig av det eller inte. En ökad variation av skogsbruk anses kunna gynna fler arter 
och därmed den biologiska mångfalden (Lundblad, m.fl. 2012), varför det är viktigt att 
öka kännedomen om alternativa avverkningsmetoder för den biologiska mångfaldens 
skull.

Försiktighetsprincipen gäller för all verksamhet så snart som det finns skäl att misstänka 
att en åtgärd kan ha betydelse för miljön. Med tanke på att miljömålen inte uppnås, den 
biologiska mångfalden minskar och konflikter har uppstått i samband med planerade 
avverkningar som faktiskt bryter mot lagen, så finns det anledning att fundera över i 
vilken grad grundläggande principer i Miljöbalken tillämpas i skogsbruket. 

6.1 Slutsats
Kunskapen om vad man ska titta efter för att bedöma vilken hänsyn man ska ta och 
förståelsen för biologisk mångfald behöver stärkas. Skogsägarna hade vad 
undersökningen visat en större tilltro till sin egen förmåga än vad som stämde med 
verkligheten. Resultatet stämmer också överens med annan forskning om olika sätt att 
se på skogen. Det pågår ett arbete med att ta fram gemensamma målbilder. Frågan är om 
det går tillräckligt snabbt för att vi ska nå de satta mål om Levande skogar och 
Aichimålen om biologisk mångfald till år 2020. Det är av stor betydelse att kunskapen 
når ut till skogsägarna som äger skogen och ansvarar för den och det är bråttom. Det 
finns anledning att värna om modellen Frihet under ansvar men förståelsen om vilket 
ansvar man har måste bli bättre underbyggt om det ska fungera, med mer kunskap i 
enlighet med de lagar, bestämmelser och konventioner som berör skogen. Annars 
riskerar vi att förstöra viktiga ekosystem för framtiden medan skogsägarna, på grund av 
brist på kunskap, tror att de bedriver ett hållbart skogsbruk. Det är också ett problem att 
skogsbranschen anser att det skogsbruk som bedrivs är hållbart och förstärker den 
bilden, trots tydliga rapporter om att så inte är fallet. Med en Skogsvårdslag som bygger 
på Frihet under ansvar krävs mer kunskap åt skogsägarna för att skapa 
förutsättningarna som krävs för ett skogsbruk som gynnar skogens ekosystem och 
biologiska mångfald. Ett eget förslag utifrån den här uppsatsen vore att införa en kortare 
utbildning till alla skogsägare om skogens ekosystem samt mål och krav man berörs av 
så att alla skogsägarna får relevant grundskunskap. Friheten måste ändå vara grundad 
med ett stort mått av kunskap för att man ska veta vad man ska ta ansvar för. Det 
intressanta resultatet med sambandet mellan förståelsen för varför biologisk mångfald är 
viktigt och förmågan att titta efter rätt saker i skogen (avsnitt 5.4) styrker påståendet att 
ökad kunskap och förståelse skulle kunna få effekt i skogsbruket. Krav på ökad kunskap  
vore egentligen inte heller särskilt kontroversiellt alls eftersom det är en av 
grundprinciperna i Miljöbalken, kunskapskravet.
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Bilagor
Bilaga 1 Undersökning om skogens olika värden i skogsbruket

Undersökning om skogens olika värsbruke
Tack för att du vill medverka! Enkäten består av de tretton frågor som finns på 
den här sidan och den beräknas ta totalt tio minuter att besvara.
Dina svar kommer att vara helt anonyma och användas till en C-uppsats vid 
Linnéuniversitetet som handlar om den biologiska mångfalden i skogsbruket.

Din hjälp är värdefull då det bidrar till utvecklingen av ett uthålligt skogsbruk.

Vid frågor kontakta mig på telefon: 0739-223863 eller maila: 
sa222tc@student.lnu.se
1. Din ålder:
                Under 18 år
                18-30 år
                31-50 år
                51-70 år
                71 år eller äldre
2. Kön:
                Man
                Kvinna
3. Hur länge har du varit skogsägare?
                Mindre än tio år.
                Mer än tio år.
4. Var är du bosatt i förhållande till skogsfastigheten du äger?
                Jag är bosatt på skogsfastigheten.
                Jag bor mindre än fem mil från skogsfastigheten.
                Jag bor längre bort än fem mil från skogsfastigheten.
5. Är du certifierad enligt någon av standarderna FSC eller PEFC?
                Ja
                Nej
                Vet ej  
6. Anser du dig ha kunskaper att kunna bedöma vilka höga naturvärden 
som finns i din skog?

Dåliga 
kunskaper

Bristfälliga 
kunskaper

Tillräckliga 
kunskaper

Goda 
kunskaper

Vet ej

Dåliga 
kunskaper

Bristfälliga 
kunskaper

Tillräckliga 
kunskaper

Goda 
kunskaper

Vet ej

7. Vad tittar du efter i skogen när du bedömer vilka höga naturvärden som 
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finns att ta hänsyn till?
Ange med egna ord. (För vet ej - lämna tomt.)

8. I vilken grad får du vägledning av myndighet, entrepenör eller annan 
yrkesverksam i skogsbranscen för att bedöma hur du ska sköta din skog 
för att få en god avkastning och ekonomisk lönsamhet?

Dålig 
vägledning

Bristfällig 
vägledning

Tillräcklig 
vägledning

God 
vägledning

Vet ej / Ej 
relevant

Dålig 
vägledning

Bristfällig 
vägledning

Tillräcklig 
vägledning

God 
vägledning

Vet ej / Ej 
relevant

9. I vilken grad får du vägledning av myndighet, entrepenör eller annan 
yrkesverksam i skogsbranschen att göra en bedömning om höga 
naturvärden och den hänsyn man bör ta till det i din skog?

Dålig 
vägledning

Bristfällig 
vägledning

Tillräcklig 
vägledning

God 
vägledning

Vet ej

Dålig 
vägledning

Bristfällig 
vägledning

Tillräcklig 
vägledning

God 
vägledning

Vet ej

10. Vad är biologisk mångfald?
Beskriv kortfattat med egna ord. (För vet ej - lämna tomt.)

11. Bevarandet av biologisk mångfald anses viktig för en hållbar 
utveckling. Beskriv kortfattat med egna ord varför. (För vet ej - lämna 
tomt.)

12. Trakthyggesbruk är den vanligaste skogsbruksformen i Sverige idag. 
Känner du till några andra sätt att lägga upp skogsbruksplaneringen på? I 
så fall vilket/vilka?

13. Vem är det huvudsakligen som bestämmer om olika åtgärder på din 
skogsfastighet?

Helt och 
hållet jag 

själv.

Mest jag 
själv.

Mest mitt 
skogsbolag 

eller 
entrepenör.

Jag har överlåtit 
skötseln helt åt 

skogsbolag eller 
entrepenör.
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Helt och 
hållet jag 
själv.

Mest jag 
själv.

Mest mitt 
skogsbolag 
eller 
entrepenör.

Jag har överlåtit 
skötseln helt åt 
skogsbolag eller 
entrepenör.

Annat:
Klar
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