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Övergripande.
Skydda skogen är positiv över att en lägesrapport upprättats om status på
skogens ekosystemtjänster med mycket bakgrundsinformation och hänvisningar
till relevant forskning. Det är bra med en heltäckande rapport som kan användas
av näringen såväl som länsstyrelserna, naturvårdsverket och den ideella
naturvården. Vi tackar för möjligheten att kommentera rapporten men noterar
att det är märkligt att remisstiden var så pass kort (tre veckor) så att antalet
remissvar troligtvis blir begränsat.
Vi noterar (Tabell 1, sida 2) att de ekosystemtjänster som ger direkt avkastning
(”försörjande”) i allmänhet har god status, medan det går dåligt för de flesta
andra. Det tyder med all tydlighet på att balansen mellan produktion och miljö
(som ska vägas lika enligt skogsvårdslagen) inte upprätthålls. Det är ingen riktig
nyhet för de som är insatta. Samtidigt är det ingen hemlighet att skogsnäringen
förnekat detta i åratal och att även skogsstyrelsen (SkS) ofta är överslätande mot
det riktiga tillståndet i skogen. Vi glädjas dock över att SkS skriver ”Åtta
ekosystemtjänster har en otillräcklig status. Detta innebär att dessa
ekosystemtjänster kräver omedelbar uppmärksamhet, utvidgat skydd
och/eller försiktig förvaltning.” Det står helt klar att den höga
skogsproduktionen och själva produktionsmetoden är de största problemen. Det
är mycket viktigt att denna rapport leder till en varaktig förändring av
skogsbruket. En ökad fokus på kvalitetsvirke istället för pappers- och
massaproduktion inom skogsbruket är en nyckel i omställningen.
Även om faktainnehållet i rapporten uppskattas, invänder Skydda Skogen till att
rapporten blandas med slutsatser och tyckande som minskar värdet på texten.
Läsaren måste hela tiden fundera på vart fakta övergår i en mer eller mindre
genomtänkt slutsats, se detaljer nedan för exempel.
Skydda Skogen anser det är viktigt att skilja på plantager och naturnära skogar
och föreningen har i samspråk med andra ideella organisation kampanjat för att
förändra FAO:s skogsdefinition1. Med detta i åtanke är det viktigt att påpeka att
mängden skog har minskat väsentligt i Sverige sedan kalhyggesbruket2 blev den
dominanta skogsbruksmetoden. Detta minskar möjligheterna för att bibehålla
skogens ekosystemtjänster, men även förutsättningarna för alternativa näringar
som ekoturism undermineras. Skogsnäringen, med SkS goda minne, sågar av den
http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/187-svenskakategori/bakgrundsinformation/om-skog/4438-definition-tra-dplantager-maste-sa-rskiljas-fra-n-skogar
2 Vi noterar att i rapporten används den överslätande termen
”föryngringsavverkning” istället för kalhyggesbruk. Så gör skogsnäringen för att
vilseleda allmänheten om vad det handlar om.
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gren som landsbygdens befolkning sitter på med andra ord. Mängden träd i
plantager ökats markant på hundra år men dessa kan inte tillgodose de
ekosystemtjänster som är eftersatta. Vi uppmanar SkS att omdefiniera ”skog” så
att inte plantager räknas in.

Detaljkommentarer.
I stycket nedan kommenterar vi ett antal textavsnitt ur rapporten. Våra
kommentarer är inte heltäckande, men visar på det problematiska
förhållningssättet att blanda statusrapportering med förslag till åtgärdar baserat
på skogsnäringens villkor snarare än att upprätthålla ekosystemtjänsterna.
Sida 3: ”Regeringen har beslutat om ett etappmål om den biologiska mångfaldens
och ekosystemtjänsternas värden. Etappmålet innebär att senast år 2018 ska
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och
andra beslut i samhället där det är relevant och skäligt” Rapporten bidrar bara
delvis till att uppnå detta mål, då det bara finns förslag om att öka kunskapsläget
(vilket kan vara välbehövligt men se nedan). Det framgår inte hur ökad kunskap
ska användas i ekonomiska ställningstaganden. I så fall skulle det nämligen
behöva bli stopp för avverkning av naturnära skogar och kontinuitets tills
miljömålen är uppnådda. SkS skulle kunna göra mycket mer och rapporten borde
utökas med förslag för att uppnå regeringens mål (i 2018!). Det räcker inte med
att följa upp och ge underlag (sida 89).
Sida 4 (och snarlik skrivelse på sida 88): ”Hänsyn till styrmedels, åtgärders och
verksamheters effekter på ekosystemtjänster blir alltmer angelägen när samhället
ställer om ekonomin till att bli mer cirkulär, och skiftar från att använda fossila
insatsvaror till att basera produktionen på biobaserade råvaror.” Cirkulär
ekonomi behövs, frågan är hur? Biobaserade råvaror behövs – vi kan inte äta
sten. Frågan är vad ska användas till vad? Att framställande flytande drivmedel
från skogsmaterial är resursmässigt ineffektivt och minskar möjligheterna för att
upprätthålla ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rekreation m.m. Det ska
således prioriteras ned.
Cirkulär ekonomi handlar om att vi genom olika typer av teknikeffektivisering,
t.ex. genom ökade grader av återvinning, kretslopp, ska minska belastningen på
miljön. Detta kan i och för sig vara en reell möjlighet, men för att det ska fungera
måste omsättningen av resurser samtidigt inte tillåtas öka snabbare än graden
av effektiviseringen i användningen av resursen i fråga. Om så blir fallet kommer
man nämligen till slut bli tvungna att ändå börja knapra in på miljön, ta ut mer av
naturresurser utöver det som snurrar i kretsloppet. Så det finns en teoretisk
fallgrop i detta begrepp som för det mesta förbises eller ignoreras.
Det som måste komma fram mycket tydligare i rapporten är att vi inte kan
upprätthålla samma produktionsnivåer och säkra den biologiska mångfalden
och öka kolinlagring i skogen och de andra ekosystemtjänster samtidigt. Därför
måste produktionsnivån sänkas, fler reservat skapas och produktionsskogar
återställas till ett mer naturligt tillstånd.

Sida 6: ”I andra sammanhang och studier kategoriseras biologisk mångfald och
genetiska resurser ibland som en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga
kapacitet att leverera ekosystemtjänster. I denna analys har vi valt att betrakta
biologisk mångfald och genetiska resurser som en stödjande ekosystemtjänst. Vi
gör bedömningen att vår metod kan tillämpas även för biologisk mångfald och
genetiska resurser, och att flera tidigare rapporter behandlat biologisk mångfald
som en ekosystemtjänst.” I och med detta ställningstagande nedgraderas
biologisk mångfald till ”mindre viktigt”. Samtidigt som skogsnäringen ondgör sig
över insekt-angrepp och stormkänslighet envisas dem, med skogsstyrelsens
goda minne, att satsa på att minska just den biologiska- och genetiska
mångfalden genom att plantera monokulturer av (ofta exotiska) trädslag. För att
uppnå skogar som kan stå emot klimatförändringar (stormar, höjda
temperaturer) och globalisering (spridning av parasiter) krävs det riskspridning
genom att satsa på mer blandskog av inhemska trädslag. Det om någonting borde
varit läxan av stormen Gudrun (2005).
Sida 15: ”I princip all skogsskötsel som gynnar skogstillväxten och sänker
produktionskostnaden för timmer och massaved gynnar tillgången på biomassa för
energiändamål. Med ett lågt råvarupris kan trä bättre konkurrera med andra
material för att fylla samhällets behov.” Det här ett exempel där
rapportförfattarna byter roll för att styra om läsarens tankar i en näringsvänlig
riktning så att myndighetens neutralitet undermineras. I själva verkat går
samhällets behov att styra genom politisks beslut och det ska inte dikteras, som
nu, av skogsbolagens avkastningskrav. Om syftet är att säkerställa alla olika
ekosystemtjänsterna från skogen ska t ex gödsling inte användas då det är
negativ för biologisk mångfald. Det finns utmärkta möjligheter inom landet för
att sänka energiförbrukningen, det bästa exemplet är genom att minska
produktionen av kortlivade papper- och massaprodukter. Det vinner båda
klimatet och den biologiska mångfalden på eftersom just produktionen av
papper är en stor energiförbrukare (>20% av all EL i Sverige går till
pappersbruken).
Sida 23: ”Sammantaget bedöms den skogliga ekosystemtjänsten skogsbär vara vid
god status i dagsläget.” Strax efter denna slutsats går det att läsa att bärriset har
minskat i utbredning från 14% till 12% (blåbär) respektive från 9% till 8%
(lingon) mellan 1999 och 2011. Tätare skogar, högre granandel och kortare
omloppstider missgynnar förekomsten av bärris (och förmodligen hela
skogsekosystemets biologiska mångfald) även om det inte kan uteslutas att
klimatförändringar (t ex minskat nederbörd) och försurning genom kvävenedfall
spelar in. Sammantaget borde statuset kanske nedgraderas till måttlig.
Sida 37: ”Skoglig biomassa kan även användas istället för fossila bränslen och
fossila material såsom betong och metaller.” Det är av yttersta vikt att poängtera i
texten att all skogsavverkning minskar kollagret och att därför en avvägning
måste göras, mellan en säker klimatvinst (kolinlagring) mot en mycket mer
osäker klimatvinst genom substitution av t ex byggmaterial. Istället ska man
minska byggandet som sådant och styra om skogsbruket så att fokus ligger på
virkesproduktion snarare än pappers- och massaproduktion.

Sida 38: ”Framgångsrika dikningar däremot ger större kolupptag genom tillväxt
av biomassa som kompenserar utsläppen av lustgas.” Finns ingen källhänvisning
till detta påstående. En del modern forskning visar dock att påståendet är
felaktigt. Dikade torvmarker blir inte kolsänkor under en omloppstid3 4 om inte
skogen blir många decennier gammal och förblir oavverkad. Därför måste
påståendet i rapporten modifieras. En viktig åtgärd är att ta bort diken och
återställa den naturliga hydrologin. Det kommer även att gynna
vattenhushållningen, biologisk mångfald i både vatten- och land-miljön, och
vattenkvaliteten samt i vissa situationer även minska läckaget av frigjort
kvicksilver. Återskapande av naturlig hydrologi motarbetas dock i stora delar av
det budskap som skogsstyrelsen ger om vikten av att istället upprätthålla
skogsdikenas funktion för att säkerställa skogsproduktionen. Detta trots att det
saknas forskning som visar på den faktiska produktionsnyttan av dikesrensning.
Sida 38: ”Skogsgödsling orsakar små utsläpp av lustgas, men vid normal
skogsgödsling kompenseras lustgasutsläppen av den extra biomassatillväxt som
åstadkoms och substitutionseffekten vid ersättning av fossila bränslen.” Ännu ett
uttalande som går emot forskningen, men går näringens ärenden.
Substitutionseffekten finns inte så länga inte fossila bränslen skattas bort. En
ökad tillgång på energi kommer bara leda till ökad energiförbrukning enligt
rekyleffekten5. Vi behöver istället minska energiförbrukningen.
Sida 71: ”Besöksnäringen skapar stor potential för tillväxt, sysselsättning och
utveckling såväl i städer som på landsbygden.” Mycket riktigt, men vad är det som
naturturister vill se? Inte är det kalhyggen och markberedningar. De kommer för
att uppleva Trygve Gulbranssen6 “sjungade skogar”, obruten vildmark, som
tyvärr är nästan helt försvunnen ur landet. Det finns stora möjligheter att
återställa stora sammanhängande skogsområden som skulle gynna såväl
besöksnäringen som den biologiska mångfalden.
Sida 86: ”Samarbete mellan Skogsstyrelsen och skogsnäringen för
kunskapsuppbyggnad och utveckling.“ Skogsstyrelsen bjuder in skogsindustrin till
större medverkan kring ekosystemtjänster. Det rimliga vore att istället bjuda in
oberoende forskare från olika lärosäten, t ex inom limnologi, skogsekologi eller
hydrologi, som kan bidra med kunskap för att förbättra skogsbruket för att
säkerställa alla skogens ekosystemtjänster. Partsinlagor, d.v.s. industrikontakter,
ska undvikas för att myndigheten ska kunna verka oberoende.

Rekommendationer
Slutligen kommenterar vi de rekommendationer som SkS tagit fram (sidorna 88
och 89).
Sida 88: ”De tjänster med god status bedöms produceras och användas utifrån sina
inneboende förutsättningar på en nivå som är hållbar och så att möjligheten till
https://www.biogeosciences.net/13/2305/2016/
https://www.biogeosciences.net/10/7739/2013/
5 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908003091
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Trygve_Gulbranssen
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användning för nuvarande och framtida generationer är tryggad.” Problemet med
detta resonemang är att ekosystemtjänster tolkas som att de är oberoende av
varandra, vilket är en grov förenkling. I själva verket kommer alla
ekosystemtjänsterna, även virkesproduktionen, att influeras av minskad
resiliens som följer av omvandlingen från skog till plantage. För att säkerställa
ekosystemtjänsterna måste ett helhetstänk till som utgår från att tillgodose
ekosystemens behov.
Sida 88: “Genomgången ovan visar att tolv av ekosystemtjänsterna har god status.
Med tanke på den långa historik skogen har av att ha nyttjats av människan är
detta ingen självklarhet.” Nej förvisso, men Tabell 1 visar med all tydlighet att det
ekonomiska värdet av skogen har dominerat skogspolitiken under (för) lång tid.
Sida 88: ”För flera ekosystemtjänster, särskilt där statusen är måttlig på grund av
bristfälligt bedömningsunderlag eller där statusen är otillräcklig, är det lämpligt
att gå vidare med mer fördjupade analyser för att utveckla bedömningsunderlaget,
klargöra påverkansfaktorer och utreda vilka styrmedel och åtgärder som är mest
lämpliga för att förbättra ekosystemtjänstens status.” Detta är mycket angeläget,
men många förbättringsåtgärdar är likadana som de för t ex biologisk mångfald
och dessa förbättringar kan implementeras omgående.
Sida 89: ”Insatser krävs för att öka kunskapen om ekosystemtjänsterna i
skogssektorn.” Det är lätt att skylla på bristande kunskap och det kan hända att
enskilda maskinförare skulle behöva vidareutbildas. Men det gäller inte de stora
bolagen och även stora skogsägarföreningar som borde ha nog med kunskap för
att inte bryta mot lagen och för att arbeta för jämställda mål om produktion och
miljö. Problemet är snarare ointresse kopplat till obefintliga påföljder på
överträdelser på grund av brister i skogsvårdslagen. För att komma till skott
med detta bör skogsvårdslagen införlivas i miljöbalken och få en straffskala
kopplad till överträdelser som är effektiv och enkelt att tillämpa. Den pågående
utredningen av skogsvårdslagen7 är delvis inne på dessa spår även om de
föreslagna bötesbeloppen troligtvis inte räcker för att avskräcka. Såväl SkS som
länsstyrelserna måste bli mycket mer aktiva i det förebyggande arbetet för att
förhindra vidare utarmning av den biologiska mångfalden med alla
konsekvenser för andra ekosystemtjänster. Även artskyddsförordningen
behöver tillämpas strikt vilket inte har gjorts under många år8.
Sida 89: “Flera ekosystemtjänster bedöms ha otillräcklig status. Fördjupande
analyser fordras för att klargöra påverkansfaktorer och utreda vilka styrmedel och
åtgärder som är mest lämpliga för att förbättra ekosystemtjänsternas status.”
Analysen innebär att ekosystemtjänsten ”timmer och massaved” samt
”biobränslen” (och av dessa främst massaved) måste prioriteras ned till förmån
för de ekosystemtjänster som är eftersatta. Vad gäller ”biologisk mångfald och
genetiska resurser”, ”fisk från skogssjöar och vattendrag”, ”miljö och estetik”
7

http://www.regeringen.se/4a9767/contentassets/13d37bbd9f68469ea988e39
2c41772b3/sou-2017_81_till-web.pdf
8 http://skyddaskogen.se/sv/1968-artskyddsrapporten

samt ”habitat och livsmiljöer” så är kalhyggesbruket det stora problemet. Det
gäller troligtvis även ”förebyggande av erosion och jordras” på sluttningar.
“Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar” är en konstig ekosystemtjänst,
men ifall det med skadedjur avses de som angriper friska träd då är en rikare
biologisk- och genetisk mångfald en viktig pusselbit (se ovan). Skydda Skogen
anser att det inte behövs fler fördjupande analyser utan åtgärder kan sättas i
verkan omgående.
Sida 89: ”Öka kunskapen genom riktade utbildningsinsatser om ekosystemtjänster
vid bedömning av skogliga åtgärder, planering och prioritering i ett
landskapsperspektiv.” Landsperspektivet är mycket viktigt för såväl biologisk
mångfald som för turism (se ovan). Finns flera exempel från särskilt Dalarna om
analyser på landskapsnivå9 men trots att kunskapen finns, antingen hos
kommuner och landsting eller hos den ideella naturvården, så fortstätter
skogsbolagen att fragmentera viktiga områden som Ore skogsrike10. Det är
således inte brist på kunskap utan brist på dådkraft (delvis beroende på att det
inte finns tillräcklig med medel för att skydda stora områden). Skogsstyrelsen
borde ta en mycket mer aktiv roll att peka ut hela områden som Ore skogsrike
som nyckelbiotop ifall hela det området har nyckelbiotopsklass.
Sida 89: “Utveckla bedömningsgrunderna för ansökningar om ekonomiska stöd till
skogsbruket för att särskilt gynna mångfunktionella åtgärder som gynnar många
olika ekosystemtjänster eller ekosystemtjänster med otillräcklig status.” Även om
det står klart att det finns enorma behov av att skydda skogsmark från
exploatering för att säkerställa alla de eftersatta ekosystemtjänsterna, är det inte
självskriven att skattebetalarna ska stå för notan. Istället behöver näringen
själva bekosta detta genom t ex en naturvårdsavgift.
Summa summarum är rapportens innehåll ett välkommet bidrag till kunskapen
om skogen i Sverige. Den måste dock läsas med kritisk blick för att skilja fakta
från tolkning. Skydda Skogen anser att rapporten bör ses över för att ta bort i
synnerhet de näringsvänliga glidningarna för att skogsstyrelsen ska kunna ses
som en aktör som verkar för ”att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av
ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integrerade i viktiga
samhällsbeslut.”. Dessutom måste mycket mer kraftfulla åtgärder till än dem som
föreslås i rapporten.
För vidare information och bakgrundsmaterial hänvisar vi till våra hemsidor
http://klimatetochskogen.nu samt http://skyddaskogen.se.
Uppsala, 2017-11-16.
David van der Spoel, talesperson Skydda Skogen, tillika professor i biologi vid
Uppsala Universitet.
https://www.rattvik.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-ochnaturomraden/fardiga-projekt/ore-skogsrike.html
10 http://skyddaskogen.se/sv/rapporter-ochdokument/rapporter?view=simplefilemanager&id=59
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