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Synpunkter angående:
Revidering av regional strategi för formellt skydd av skog i Västra
Götalands län (dnr 511-11655-2017)
Skydda Skogen är en nationell förening som arbetar för skydd av skog och dess ekosystem
och artmångfald. Föreningen önskar yttra sig angående länsstyrelsen i Västra Götaland och
Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för statligt skydd av skog. Vi anser det är bra att
nuvarande strategi uppdateras då det finns brister i den gällande. Föreslagna ändringar innebär
dock inte att man kommer tillrätta med de problem som finns i nuvarande strategi.

1. Erfarenheter och konsekvenser av nuvarande strategi
1.1 Skyddsvärda skogar avverkas
Vår erfarenhet av nuvarande strateg är bl a att det i Västra Götalands län har blivit svårare att
få skydd för barr- och barrblandskogar med höga naturvärden efter det att strategin antogs
2006. Orsaken är att den regionala strategin inte pekar ut barr- eller barrblandskogar som
prioriterade för formellt skydd (förutom kalkbarrskog). Detta oberoende om barr- och
barrblandskogar utgörs av nyckelbiotoper, gammelskogar, har stort antal rödlistade arter, eller
utgörs av någon EU-naturtyp. Den enda grunden som kunnat ge skydd för denna typ av skog
har varit att de utgjorts av mycket stor areal nyckelbiotoper. Något som sällan är fallet då
skogsbruket lett till en stark fragmentering av skogslandskapet. Inte heller mycket höga
friluftsvärden har utgjort skäl för skydd. En konsekvens av strategin är att många mycket
skyddsvärda skogar i Västra Götalands län under de senaste tio åren avverkats och försvunnit
trots att de enligt de nationella målen, internationella överenskommelser och EU:s
miljölagstiftning skall bevaras. När det gäller barr- och barrblandskog med höga naturvärden
så förekommer dessa ofta på produktiv mark som har ett högt virkesvärde. Skogar som är
intressanta för skogsavverkning och skogsbruk, vilket gjort att de sällan prioriteras för
frivilliga avsättningar av skogsägarna.
1.2 EU-skogsnaturtyper minskar
I den rådande nationella strategin eller i förslaget till den regionala strategin är inte de
skogsnaturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv utpekade som prioriterade i
skyddsarbetet. Detta är allvarligt då i stort sett alla dessa skogsnaturtyper minskar (se bilaga
1). En minskning som sker trots att detta står i strid med EU:s art- och habitatdirektiv. Många
av de barr- och barrblandskogar som inte kunnat skyddas med nuvarande strategier har ofta
utgjorts av EU-naturtypen västlig taiga (9010) eller av utvecklingsmark för västlig taiga.
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Västlig taiga förekommer naturligt i Västra Götalands län och pekas i EU:s art- och
habitatdirektiv ut som särskilt prioriterad. Sverige har i enlighet med EU-lagstiftningen en
skyldighet att bevara Västlig taiga som gynnsam bevarandestatus inom hela dess
utbredningsområde. Västlig taiga har dock minskat mycket i Sverige då den är en mark av
mycket stort intresse för skogsbruk att bruka. Att skogstypen inte är utpekad som prioriterad i
den nationella strategin för skydd bidrar säkert starkt till dess nationella minskning. För
Västra Götalands del är troligen minskningen av västlig taiga mycket stor då strategin här
generellt inte alls omfattar barrskogar med höga naturvärden. Nuvarande strategi kan därför
sägas ha bidragit till en mycket stor minskning av Västlig taiga i länet. Strategin har därför
varit kontraproduktiv när det gäller möjligheterna att leva upp till EU:s miljölagstiftning. Man
skulle därför kunna hävda att strategin står direkt i strid med EU:s art- och habitatdirektiv och
EU:s strategi för bevarande av biologisk mångfald. Detta innebär att strategin prioriterade
skogstyper även måste innefatta EU:s utpekade skogsnaturtyper och då särskilt Västlig taiga.
1.3 Suboceanisk skog
Skydda Skogen vill peka på att det för Västra Götalands läns del är särskilt viktigt att beakta
att delar av skogen är präglad av hög nederbörd och milda vintrar (suboceaniska förhållande).
Dessa specifika klimat- och miljöförhållande skapar speciella suboceaniska skogstyper med
förekomst av suboceaniska arter. Arter vilka i landet främst förekommer i sydvästra Sverige.
En av dessa skogstyperna är suboceanisk granskog (bil.1) vilken i Europa endast förekommer
i sydvästra Sverige, delar av Norge och i Skottland (se karta bil. 2.). Sverige har ett särskilt
stort ansvar för bevarandet av skogstypen och de arter som är knutna till denna. Generellt är
hotbilden mot naturskogsartad suboceanisk granskog mycket stor. Dels finns endast en liten
areal kvar och dels utgörs den av mark av stort intresse för skogsbruk. Granskog prioriteras
dessutom inte vare sig i nuvarande strategin för skydd av skogsmark eller i förslaget till ny
strategi. Något som ytterligare bidrar till dess hot och minskning. Trots att suboceanisk
granskog är en undertyp till EU-skogsnaturtypen Västlig taiga (9010) som enligt EU:s art- och
habitatdirektivet skall bevaras och ha en gynnsam bevarandestatus inom hela sitt
utbredningsområde så har den inget skydd och prioriteras inte i skyddsarbetet. Exemplet
suboceanisk granskog visar tydligt de negativa konsekvenserna av strategin när man
prioriterat bort skyddet av barr- och barrblandskogar, av västlig taiga och inte sett till hotbild
och europeisk utbredning av barrskogen och dess undertyper. Strategin måste därför ändras
och suboceanisk granskog måste särskilt prioriteras.
Ett tydligt exempel på denna problematik med förstörelse av både Västlig taiga och
suboceanisk barr- och blandskog finns i Yxsjöområdet i Härryda kommun. Yxsjöområdet har
bedömts som högsta naturvärde och som unikt för södra Sverige. Skydda Skogen har i
samarbete med Göteborgs Ornitologisk förening och Naturskyddsföreningen i Härryda sedan
tio år tillbaka försökt att få staten att skydda hela skogsområdet. Ett naturreservat av en
mindre del av området med hänvisning till en stor sammanhängande areal
barrskogsnyckelbiotoper har visserligen bildats men största delen av området är idag
oskyddad. I den stora oskyddad delen har under de senaste åren ett flertal avverkningar i
skogar med höga naturvärden kunnat genomföras. Detta har skett med hänvisning till den
regionala strategin. Det senaste året har tre områden avverkats och just nu finns ännu en
värdefull skog anmäld för avverkning, Hällsnäs branter. En skog som är med i kommunens
naturdatabas och som har klassats som mycket högt naturvärde. I området är åtta rödlistade
arter och arton signalarter för skyddsvärd skog noterade. Trots detta riskerar även denna skog
att avverkas.
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1.4 Friluftsliv
Skydda Skogen anser att även skogar med höga värden för rekreation och friluftsliv skall
kunna prioriteras i den regionala strategin. Skogar för friluftsliv skall visserligen kunna
prioriteras men då endast om de ligger inom 500 meter från en ”tätort”. Att inte även andra
skogar som ligger mer än 500 meter från tätort kan prioriteras finner vi märkligt och olyckligt
då det finns många sådana skogar som är viktiga att skydda för friluftslivet. Vi vill också peka
på att der dessutom ofta går att kombinera skydd av biologisk rika skogar med friluftsliv.
Viktigt i detta sammanhang är att länsstyrelsen tidigare har tagit fram ett särskilt
skyddsprogram för tätortsnära natur i Göteborgsregionen. Det har dock varit svårt att fullfölja
detta skyddsprogram då den regionala strategin för skogsskydd styr vilka områden som skall
skyddas. Områden för friluftsliv och då särskilt barrdominerade sådana får inte enligt
nuvarande skyddsstrategin prioriteras och har i flera fall därför inte gått att skydda. Detta trots
att de ingått i skyddsprogrammet för tätortsnära natur. Som exempel kan nämnas Hålt i
Svartedalen i Stenungssunds kommun. Hålt finns med i programmet för regionalt skydd av
friluftsområden och skogen ägdes till alldeles nyligen av Sveaskog. Trots avverkningshot har
området inte skyddats eller köpts in av länsstyrelsen med hänvisning till att strategin inte
prioriterar barrskogar. Ideella naturvården har under lång tid utan framgång försökt få
länsstyrelsen att skydda Hålt i enlighet med det regionala skyddsprogrammet. En historia som
dock nyligen slutade med att Sveaskog trots dess höga natur- och friluftsvärden sålde hela
skogsområdet till en privatperson. Liknande områden som vi känner till där det med
hänvisning till regionala skogsskyddsstrategin varit svårt att få skydd av skog med höga
friluftsvärden är Yxsjöområdet och Rambo mosseområdet i Härryda kommun.
1.5 Värdetrakter
Att arbeta med värdetrakter har varit ett sätt att i det praktiska arbetet styra det statliga
skyddet mot vissa trakter. Underlaget för vilka områden som pekats ut som värdetrakter har
enligt uppgifter från Naturskyddsföreningen varit mycket bristfälligt. När värdetrakterna från
början pekades ut för över tio år sedan inhämtades inte all information som då fanns
tillgänglig. Sedan dess har dessutom mycket ny kunskap tillkommit vilket inte heller använts.
Kunskap som inte har lagts in i myndigheternas underlag och använts som grund för en
uppdatering av värdetrakterna. Anmärkningsvärt är exempelvis att länsstyrelsen ännu inte har
överfört de uppgifter kring arter och naturvärden som finns i kommunernas
naturinventeringar. Som exempel kan nämnas att Härryda kommun sedan tio år tillbaka har
egen naturdatabas med omfattande information om kommunens naturvärden. Denna har ännu
inte länsstyrelsen, trots påstötningar från såväl ideell naturvård som från kommunen, fört in i
sin databas.
Just Härryda är en kommun som enligt förslaget till ny strategi helt saknar värdetrakter. Detta
är mycket anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att Yxsjöområdet, som utgör en mycket
tydligt värdetrakt ligger inom kommunen. Inom Yxsjöområdet finns mycket stor areal med
skog med höga naturvärden och en mycket stor areal med nyckelbiotoper/naturvärdesobjekt
(över 100 hektar). Artmångfalden är stor med förekomst av flera hundra naturvårdsarter. Över
60 rödlistade arter finns noterade. Det finns över 80 olika signalarter noterade vilka indikerar
särskilt skyddsvärd och värdefull skog. Antalet fridlysta och skyddade arter är också mycket
stor liksom antalet EU-arter. Arealen naturskog i olika succesionsstadier ( brandskogar,
lövbrännor och gammelskog) är omfattande. Skogen är av suboceanisk karaktär och utgörs till
stora delar av Västlig taiga (EU 9010). Skogsområdet har bedömts som unikt för södra
Sverige och fått högsta naturvärdesklass i en naturvärdesutredning från år 2016
(Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploateringar, konflikter, lösningar).
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Skydda Skogen anser att Yxsjöområdet måste pekas ut som en särskild värdetrakt i strategin
och att området bör ges ett långsiktigt skydd.

2. Förslag till ändringar av strategin
2.1 Prioriteringar:
Den regionala strategin för skydd av skog måste kompletteras med prioritering av:
- skogsnaturtyper utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv (som saknar gynnsam
bevarandestatus)
- barr- och blandskogar med höga naturvärden
- suboceaniska granskogar
- hotade miljöer /arter för vilka Sverige har internationellt ansvar
- skogsområden klassade som höga naturvärden (se ex. SIS-inventeringsstandard)
- värdefulla skogsområden med högt och aktuellt hot
- skogsområden med höga friluftsvärden
- skogsområden av mycket stort värde för Grönstruktur/landskapsekologi
2.2 Hotbild
Prioriteringen bör även fortsättningsvis i hög grad styras av den hotbild som finns mot ett
skogsområde. Att minska hotbilden som styrande för prioriteringen är inte bra. Detta då det då
blir svårt att stoppa akuta hot. Att minska hotbilden som grund för prioriteringarna kommer
att leda till en ökad takt i förstörelsen av skyddsvärda skogar.
2.3 Frivilliga avsättningar
Strategins utgångspunkt är att de värdefulla skogar som strategin inte skyddar kommer att
omfattas av skogsägares ”frivilliga skydd”. Skydda Skogen anser att det inte är troligt att så
kommer att ske. Detta eftersom de skogar med höga naturvärden och högt virkesvärde som
inte prioriteras i strategin knappast ej heller prioriteras av skogsägarna för frivilligt skydd.
Föreningen bedömer att det frivilliga skyddet även framöver främst kommer att inriktas mot
skogar med lägre virkesvärde och där det inte finns så stora skogsbruksintressen. Exempel på
sådana är lågproduktiva skogar, löv- och ädellövskogar och skogar som ligger nära den egna
bostadsfastigheten. Enligt Skydda Skogens uppfattning måste strategin vara inriktad mot de
den typ av skogsområden med höga naturvärden som de frivilliga avsättningarna inte
omfattar. En analys bör göras kring vilka dessa skogar är som bör ligga till grund för
strategins prioriteringar.
2.4 Värdetrakter och värdekärnor
Det måste ske en uppdatering och ny analys av vad som betraktas som värdetrakter. Mycket
ny kunskap har kommit fram som inte har använts som underlag. Utgångspunkter kan vara
olika inventeringar, uppgifter från Artportalen och olika rapporter. Den ideella naturvården
har också många uppgifter. En ny metodik (SIS-standard) har dessutom tagits fram för
naturinventeringar som skulle kunna ligga till grund för en uppdaterad analys. Analyser och
resultat från arbetet med Grön infrastruktur bör vägas in och beaktas för vad som är
värdetrakter. Fler arter som exempelvis fåglar bör vägas in i bedömning av värdetrakter.
Definitionen av vad som är en skoglig värdekärna bör utökas och uppdateras. Samtliga
skogsområden som i olika inventeringar bedöms som ”höga naturvärden” bör anses vara
värdekärnor. Metodiken för naturinventeringar (SIS) bör här kunna utgöra en utgångspunkt.
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3. Behov av stopp för avverkningar i värdefull skog
För att klara att nå uppsatta miljömål och EU:s lagstiftning krävs att förstörelsen av
skyddsvärda skogar upphör. Fortsatta skogsavverkningar och exploatering av dessa miljöer
måste därför stoppas. Ett sätt är ett omedelbart moratorium där man både genom lagstiftning
för vissa skogsmiljöer och via skogsbrukets och andra aktörers frivilliga insatser stoppar
fortsatt förstörelse. På så sätt kan få stopp för de akuta hoten och arbeta mer långsiktigt med
skyddet. Ett skydd som måste integreras i arbetet med grön infrastruktur med målet att skapa
ett funktionellt nätverk med målet att långsiktigt bevara skogarnas biologiska mångfald.

David van der Spoel

Talesperson för Skydda Skogen
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Bilaga 1:

Några specifika fakta och kommentarer .
1. Skogsnaturtyper utpekade enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Av de femton skogsnaturtyperna uppnår endast en (fjällbjörkskog) direktivets krav på
gynnsam bevarandestatus. Övriga fjorton har ogynnsam status och många minskar.
Skogsnaturtyperna beräknas idag i Sverige utgöra en areal på 1 860 000 hektar. Av
dessa är 23% formellt skyddad, frivilliga avsättningarna omfattar 21%. De resterande 58% (1
078 000 ha) återfinns på den del av skogsmarken där det bedrivs rationellt skogsbruk. Dessa
helt oskyddade skogsnaturtyper är idag hårt ansatta och fram till år 2030 beräknas 781 000
hektar vara avverkade. Snabbast är takten på avverkningar de närmaste fyra åren.
För att alla skogsnaturtyper skall kunna uppnå direktivets krav på gynnsam bevarandestatus
krävs att totalt ca 3 800 000 hektar bevaras och återskapas. (Källa SKS Rapport 11 2015).
Kommentar: Skogsnaturtyperna måste givetvis vara med som prioriterade skogstyper i
strategin. Dels krävs att all kvarvarande oskyddad areal skyddas och det krävs att
restaurering sker. Här krävs en tydlighet och de måste särskilt pekas ut i strategin som
prioriterade. Med tanke på att en stor del av kvarvarande oskyddad areal kommer att
avverkas inom de närmaste fyra åren bör man införa ett omedelbart avverkningsförbud.
2. Västlig taiga (9010 EU:s art- och habitatdirektiv)
Västlig taiga utgörs av äldre naturskogsartade barr-/barrblandskogar med normalt gran, tall,
björk, rönn, asp och sälg. Även yngre skogar uppkomna efter brand ingår. Västlig taiga
förekommer i huvudsak på produktiv skogsmark. Skogstypen finns i stor sett hela landet och
det beräknas att det finns kvar totalt 430 000 hektar. Prognoserna för västlig taiga ur dystra
och statusen är dålig i hela landet. (Vägledning Västlig taiga, SNV 2012).
Kommentar: Västlig taiga är kanske den skogsnaturtyp som är mest utsatt för skogsbruk då
den i huvudsak finns på produktiv skogsmark. En utgångspunkt för vad som krävs för att nå
gynnsam bevarandestatus är att det finns minst 20 % av beräknad förindustriell nivå
(Naturvårdsverket 2015). Västlig taiga måste lyftas in i strategin som starkt prioriterad
skogstyp. Den är dessutom i EU:s art- och habitatdirektiv särskilt utpekad som prioriterad
naturtyp.
3. Suboceanisk granskog
Suboceanisk granskog är en undertyp till västlig taiga. Skogstypen förekommer i Europa
främst i sydvästra Sverige och i Norge (bilaga 2). Skogstypen är starkt präglat av suboceaniskt
klimat med hög nederbörd och milda vintrar vilket gynnar en särskild typ av flora och fauna
vilken främst förekommer i sydvästra Sverige. Skogstypen har uppmärksammats i exempelvis
en artikel i Svensk Botanisk tidskrift 1995 där författarna skrev att "Kanske har vissa
barrskogar i Norge och Sverige en ovanlig eller unik artsammansättning" och "Arter som har
sin huvudutbredning i sådana barrskogar är sannolikt ovanliga i övriga Europa eftersom
denna kombination av klimat och skogstyp är sällsynt." (Gustavsson L, Ehnström B,
Hallingbäck T, m.fl). Arealen kvarvarande suboceanisk granskog av naturskogskaraktär är
okänd men troligen är det en av landets och Europas mest hotade skogsnaturtyper och
minskar troligen mycket snabbt främst beroende på skogsbruk.
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Kommentar: Naturskyddsföreningen i Härryda har jobbat mycket med västlig taiga och vår
kommun har nu med denna i sin naturvårdsplan som prioriterad skogstyp. Dock har vi haft
väldigt svårt att få med skogsstyrelsen och länsstyrelsen då det i Skogsstrategin för Västra
Götaland inte finns med barrskogar av denna typ. Inte heller argumenten att skogen utgörs av
västlig taiga har hjälpt. Många värdefulla skogar med suboceanisk granskog av
naturskogskaraktär har försvunnit men de sista kvarvarande måste skyddas. Därför är detta
ett bra exempel på en skogsnaturtyp som särskilt måste prioriteras och som måste omfattas av
strategin.
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