Skyddet av arter i Sveriges skogar

- Svenska skogsbruksmodellen och FN:s
och EU:s mål för biologisk mångfald

Michael Nilsson
1

”Ge inte upp, ge inte upp min kära.....”
Till min kära, Björn Afzelius, 1982

Rapportförfa�are: Michael Nilsson
Layout: Michael Nilsson
Illustrationer: Michael Nilsson
Omslagsfoton: Sebastian Kirppu
Foton i rapporten: Björn Olin, Sebastian Kirppu, Robert
Svensson, Mats Karström, Stig Björk, Tomas Hallingbäck,
Robin Pranter, Björn Mildh, Leif Danielsson, Viktor Säfve
och Michael Nilsson (copyright respektive fotograf)
Tryckning: Trio Tryck, Örebro mars 2015
Tryckt på Cyclus Print
Utgiven av Skydda Skogen 2015

www.skyddaskogen.se
2

Skyddet av arter i Sveriges skogar
- Svenska skogsbruksmodellen
och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald
Michael Nilsson 2015

”Den svenska naturen står öppen för alla – vi kan njuta av
dofter, av fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Vi
måste vara varsamma mot naturen och vi måste visa hänsyn mot
andra människor och mot djur. Inte störa – inte förstöra. Det är
huvudregeln i allemansrä�en.”
Kampanjen “Nära till naturen”. Naturvårdsverket 1988.

“Biologisk mångfald – denna fantastiska rikedom av ekosystem,
arter och gener som omger oss – är vår livförsäkring som ger
oss mat, dricksva�en och ren luft, skydd och medicin, mildrar
naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar och bidrar
till a� reglera klimatet. Den biologiska mångfalden är också vårt
naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster som grundval
för vår ekonomi. Försämringar eller förluster av den biologiska
mångfalden äventyrar tillhandahållandet av dessa tjänster. Vi
förlorar arter, livsmiljöer och den välfärd och sysselsä�ning som
naturen ger oss. Vårt eget välbefinnande äventyras. Förlusterna av
biologisk mångfald är därför tillsammans med klimatförändringarna
det allvarligaste miljöhotet i dag “
“Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk
mångfald i EU fram till 2020”. EU-kommissionen 2011.

3

Förord
Som a� öppna Pandoras ask
Det verkar i Sverige råda konsensus bland de som är initierade i artskyddsfrågan. En
konsensus som innebär a� man undviker a� lyfta fram det juridiskt se� starka artskydd
som finns för många arter. Särskilt tydligt är de�a när det gäller skogsbruket, vilket le�
till a� skogsbruket i praktiken undkommit a� beröras av det svenska artskyddet och
av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. De�a trots a� skogsbruket omfa�as
av lagstiftningen. Denna konsensus har le� till a� man inte ser några larmrapporter
eller öppen redovisning av de mycket stora brister som finns inom tillämpningen av
artskyddslagstiftningen inom skogsbruket. Trots a� skogsbruket nu i över e� decennium
konsekvent brutit mot lagstiftningen och EU-direktiven är det tyst. En uppfa�ning jag mö�
flera gånger när jag varit i kontakt med initierade och naturvårdskunniga är a� e� rotande
i det svenska artskyddet är som a� öppna “Pandoras ask”. Med det verkar man mena a�
det för naturvården finns stora politiska risker med a� lyfta fram artskyddet och visa på
det juridiska skydd som många svenska arter har. Istället har man valt a� tiga och år efter
år låtit skogsbruket fortsä�a a� förstöra många tusentals artförekomster och livsmiljöer
som haft e� lagligt skydd.

Inte störa - inte förstöra
“Inte störa – inte förstöra” var huvudbudskapet i kampanjen “Nära till naturen” som den
svenska naturvårdsmyndigheten Naturvårdsverket drev år 1988. Kampanjen var riktad
till allmänheten och tog avstamp i den svenska allemansrä�en och behandlade hur
människor borde förhålla sig till naturen när de vistades ute i skog och mark. Budskapet
var a� vi måste vara varsamma mot naturen och visa hänsyn. Inte störa och inte förstöra.
Kampanjen byggde på en för många svenskar grundläggande värdering och känsla för
naturen, -a� naturen skall värnas, fåglar får inte störas, kvistar inte brytas och sällsynta
blommor inte plockas. En majoritet av svenskarna står även bakom målen a� naturen
och dess biologiska mångfald med växt- och djurarter skall bevaras och a� skogen främst
skall användas för de�a ändamål (Österman, Timander 2002). Samtidigt finns det en stark
motstridighet i budskapet “Inte störa – inte förstöra” och det varsamma förhållningssä�
som svenska staten förmedlar då man parallellt med de�a budskap godkänner och även
sanktionerar e� mycket natur-/miljöomvandlande och biologiskt utarmande skogsbruk.
Skogsbruket som i Sverige berör nästan all produktiv skogsmark är ju till sin karaktär både
störande och förstörande. Konflikten mellan den enskildes förhållningssä� och känsla för
naturen och skogen kan därför bli brutal när “favoritskogen” vid nästa besök är borta
och nedhuggen och som det ofta uppfa�as skövlad utan hänsyn till naturen. De flesta
svenskar verkar dock omedvetna om denna motstridighet och tycks leva i en tro a� den
svenska naturen inte utarmas och förstörs utan a� skogsbruk och andra verksamheter i
skogen drivs enligt mo�ot “Inte störa – inte förstöra”. Enligt en opinionsundersökning från
Världsnaturfonden WWF tror 91 procent av svenskarna a� Sverige är mycket bra eller
ganska bra på naturvård (Svenska Dagbladet 2013-05-19). I verkligheten är dock Sverige e�
av de sämsta länderna i EU på naturvård då vi bland EU:s 27 länder ligger på plats 19 när
det gäller hur stor landareal vi procentuellt se� skyddat. Ser man till hur mycket av BNP
staten avsa� som miljöbudget ligger Sverige på 18:e plats (Världsnaturfonden 2013). De
svenska listorna med nationellt rödlistade arter omfa�ar idag över 2000 skogslevande arter
(ArtDatabanken 2010) och i stort se� ingen av de av EU särskilt utpekade skyddsvärda
svenska skogsmiljöerna har idag en gynnsam bevarandestatus (ArtDatabanken 2014).
Huvudorsaken till utarmningen av den svenska skogens biologiska mångfald utgörs av
skogsbruket. E� intensivt skogsbruk som tillåts pågå i skogar med höga naturvärden och i
miljöer med skyddsvärda och enligt lagstiftningen skyddade arter.
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Lodjuret är skyddat genom EU:s naturvårdsdirektiv och den svenska lagen. Lodjuren i Sverige har dock, på grund av främst
jakt, under de senaste fem åren minskat från 1700 individer till 840 (Naturvårdsverket 2014b). Foto Robert Svensson.
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Sammanfa�ning

Foto Robert Svensson

Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av föreningen
Skydda Skogen. Rapportens syfte är a� ge en beskrivning av svenskt
artskydd och hur de�a har tillämpats i den svenska skogen med
särskild inriktning på svenskt skogsbruk.
Det kan konstateras a� det pågår en utarmning av den biologiska
mångfalden, såväl nationellt som globalt. Enligt bedömningar så är
utarmningstakten, jämfört med tidigare globala utarmningsperioder,
mycket hög med dagliga förluster och minskningar av djur och
växter. Även i Sverige pågår en snabb utarmning där exempelvis
över 2000 skogsarter är rödlistade. En stor del av de svenska arter
och miljöer som EU pekat ut som särskilt skyddsvärda minskar och
når inte kraven om en gynnsam bevarandestatus. EU-kommissionen
Vitryggig hackspe� är en mycket
framhåller a� utarmningen av den biologiska mångfalden är e� av stark hotad art. Den pekas ut som
de allvarligaste miljöproblemen och e� internationellt forskarlag särskilt skyddsvärd art i EU:s fågeldihar pekat ut utarmningen som det största globala miljöproblemet. rektiv och är även skyddad av den
De�a då människans utarmning av mångfalden bedöms innebära svenska artskyddsförordningen.
en påverkan som överskrider jordens “planetära gränser” tiofalt och
riskerar orsaka en global katastrof. Sverige undertecknade tillsammans med e� stort
antal andra länder 1992 en FN-konvention om biologisk mångfald (CBD) i syfte a�
stoppa utarmningen. Även EU har antagit överenskommelserna och har i sin lagstiftning
infört olika naturvårdsdirektiv och upprä�at en strategi för skydd av biologisk mångfald.
De internationella konventionerna och EU:s målsä�ningar ligger till grund för Sveriges
nationella miljömål. År 2010 träffades FN-länderna i Nagoya i Japan för a� komma
överens om nya mål och åtgärder vilka bland annat innebär a� 17 procent av ländernas
land och sötva�en skall skyddas till år 2020. Samma år skall situationen för alla kända
hotade arter ha förbä�rats.

Foto Sebastian Kirppu

Sveriges medlemskap i EU år 1995 medförde en rad förpliktelser. Den nationella
lagstiftningen och lagtillämpningen måste anpassas och vägledande domar och beslut
måste följas. En av EU:s viktigaste uppgifter är a� verka för e� gemensamt Europeiskt
miljöarbete och e� flertal beslut och direktiv har antagits i syfte a� skydda naturen och
miljön inom EU. När det gäller skyddet av arter i skogen, som denna rapport behandlar,
är det främst EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv som är aktuella. I rapporten

Guckusko, en skogsorkidé som skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv och av den svenska artskyddsförordningen.
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Svenskt skogsbruk har inte bedrivits enligt kraven i EU:s naturvårdsdirektiv och den svenska artskyddsförordningen. Skogsbruket
bedöms utgöra det största hotet mot skogslevande djur-och växter i Sverige. Foto Robert Svensson.
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har därför Sveriges införlivande och tillämpning av dessa
direktiv studerats och då särskilt med inriktning på
tillämpning inom skogsbruket.

Foto Björn Olin

I Sverige regleras artskyddet främst i den till miljöbalken
kopplade artskyddsförordningen. Skyddet innebär
a� vissa utpekade arter har fridlysts och skyddats
på olika sä�. Exempel på arter som skyddas enligt
artskyddsförordningen är alla orkidéer, fåglar, kräldjur
och groddjur. Dessutom reglerar förordningen skyddet för
vissa av de arter som omfa�as av EU:s naturvårdsdirektiv
som exempelvis norna, varg, vitryggig hackspe�, tjäder,
större va�ensalamander och flodpärlmussla. En stor
del av arterna i artskyddsförordningen är skyddad mot
alla typer av verksamheter och det krävs dispens för
verksamheter som riskerar skada arterna.
Av rapporten framgår a� Sverige, efter EU-inträdet
1995, gjorde anpassningar av sin miljölagstiftning i
syfte a� anpassa den till EU:s art- och habitatdirektiv
och fågeldirektiv. EU-kommissionen fann dock vid en
granskning år 1999 a� det fanns stora brister i Sveriges
implementering av direktiven och inledde därför två
överträdelseförfaranden. Kommissionens kritik ledde till a� Sverige 2001 gjorde e� flertal
ändringar i lagstiftning bland annat när det gällde skyddet av arter, vilket främst kom
a� regleras i den svenska artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen har därefter
kommit a� tillämpas på e� flertal verksamheter. Det svenska skogsbruket har dock i
praktiken fram till slutet av 2014 helt undantagits från artskyddsförordningen och EUskyddet. Avsaknaden av ärenden och dispensansökningar och en enkätundersökning
som gjordes hos länsstyrelserna 2012 påvisar de�a. Det finns inget som skulle kunna
tolkas som a� skogsbruket är undantaget från EU:s naturvårdsdirektiv eller från
artskyddsförordningen. Tvärtom visar domslut i EG-domstolen, EU-kommissionens
vägledning och Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen a� även
skogsbruket omfa�as av artskyddet. Rapportens slutsatser kring brister i tillämpning och
oklarheter i myndighetsansvaret bekräftas även av den förstudie kring artskyddet och
skogsbruket som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen genomfört under 2014.

Sverige har e� av världens mest industrialiserade och mekaniserade skogsbruk. Foto Björn Olin.
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Foto Mats Karström

Huvudansvaret för de omfa�ande bristerna i tillämpningen
av artskyddet har länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Även Skogsstyrelsen har e� delansvar då man har
ansvar a� granska anmälnings- och tillståndspliktiga
skogsbruksåtgärder enligt skogsvårdslagen. I de�a ansvar
ingår a� se till a� skogsbruksåtgärderna inte bryter mot
någon annan lagstiftning. Orsakerna till a� det svenska
skogsbruket undantagits från artskyddsförordningens regler
och därmed även EU:s artskydd bedöms i denna rapport
vara flera. En viktig orsak är a� skogsbruket verkar inom
e� slutet system som är präglat av kollegialitet och brist på
insyn samt liten möjlighet till överprövning av lagbeslut.
Jan Darpö, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet,
skrev redan 1991 a� “Vid en internationell jämförelse torde den
svenska skogsvårdslagstiftningen framstå som e� av de mest slutna
systemen. Här är nämligen skogsvårdsorganisationen “enda laget på
plan” . Lagstiftningen har inte i någon större grad förändrats
sedan 1991. Sveriges ratificering av Århuskonvention
tvingade dock vid en rä�sprövning 2014 fram en förändring i Lappmes tillhör en av de fåglar som minsrä�en a� överklaga beslut enligt skogsvårdslagen . En annan kat starkt i den svenska skogen. Även flera
orsak till a� skogsbruket undantagits från regler bedöms vara andra stannfåglar som talltita, entita och
a� skogsbruket av tradition undantagits från direkt styrande kungsfågel har minskat.
lagreglering på miljöområdet. De�a utgör grunden för dagens
svenska skogspolitik, vilken bygger på a� skogsbruket frivilligt utan tvingande regler
skall ta hänsyn till naturen, något som går tvärs mot artskyddet i artskyddsförordningen
och EU:s naturvårdsdirektiv. Denna svenska skogsbruksmodell synes vara svår a� förena
med kraven på skydd av arter och biologisk mångfald.

Foto Björn Olin

A� Sverige inte tillämpat EU:s artskyddsdirektiv och artskyddsförordningen inom
det svenska skogsbruket innebär a� Sverige har brutit mot EU:s lagstiftning. De�a är
givetvis allvarligt då EU:s lagstiftning utgör grunden för det europeiska miljöarbetet och
för möjligheten a� nå målet om en långsiktigt hållbar utveckling. Skogsbruket är den
verksamhet som påverkar skogens ekosystem och arter mest då dagens skogsbruksmetoder
och ingrepp är starkt naturomvandlande. Totalt är över 2000 skogsarter rödlistade i
Sverige. Av dessa bedöms 1600 vara kraftigt påverkade eller hotade av skogsbruket.
Hela 14 av de 15 skogsnaturtyper som EU särskilt pekat ut i si� art- och habitatdirektiv

”Västlig taiga” (barrnaturskog) med dess arter skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv. Trots a� västlig taiga
starkt minskar som naturtyp och inte har en gynnsam bevarandestatus fortsä�er skogarna a� avverkas.
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Det statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar naturskog i Dalarna. Foto Sebastian Kirppu.

uppnår inte direktivets krav på “gynnsam bevarandestatus” i Sverige. Skogsnaturtyperna
har trängts tillbaka och utgör idag enbart några få procent av skogsmarksarealen. Många
fortsä�er dessutom a� minska. De nationella undersökningar som görs av fåglar visar på
stora minskningar av många skogsfåglar. Särskilt stannfåglar som skogsmesar har minskat
drastiskt.
A� artskyddsförordningen och EU:s naturvårdsdirektiv i princip inte alls har tillämpats
inom skogsbruket har sannolikt inneburit a� tusentals bro� mot artskyddslagstiftningen
ske�. Även bro� mot EU:s timmerförordning bör ha ske� när virke från avverkningar
från miljöer med skyddade arter har överlåtits eller sålts. Några fall som kommit upp till
domstolsprövning finns dock inte eftersom lagtillsynen hi�ills har varit mycket bristfällig.
Sverige har förutom kraven a� följa EU:s regler även förbundit sig a� bevara landets
biologiska mångfald genom a� ratificera e� flertal internationella konventioner och avtal.
Bland de viktigaste för skogens arter är FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD),
Bernkonventionen och Nagoyaöverenskommelsen. Utarmningssituationen i våra skogar
gör dock a� vi vare sig uppfyller åtagandena i konventionerna eller kan nå våra egna
miljömål.
Skyddet av arter har traditionellt se� inte varit särskilt framträdande i den svenska naturoch miljövården. Därför har Sverige alltid haft e� svagt artskydd. De nationellt rödlistade
arterna i Sverige saknar generellt skydd och det fridlysningsskydd vi haft, fram till EUinträdet, har inte omfa�at verksamheter som skogsbruk. Skyddet av biologisk mångfald
har varit en lågt prioriterad miljöfråga, både inom lagstiftningen och inom miljövården.
Trots a� utarmningssituationen i den svenska skogen är allvarlig så fortsä�er skogsbruket
a� avverkningsanmäla och avverka skyddsvärda skogar med höga naturvärden
och förekomst av skyddsvärda arter. De�a framgår bland annat av Skogsstyrelsens
undersökningar och bedömningar. Naturvårdsverkets bedömer a� avverkningarna
av gammal skog med höga naturvärden årligen berör en areal mellan 20 000 – 40 000
hektar. Det statliga skogsbolaget Sveaskog har även meddelat a� man avverkar de
skogar med höga naturvärden som inte får plats inom bolagets naturvårdsstrategi. En
granskning av skogsbolaget Holmen visade under hösten 2014 på e� stort antal planerade
avverkningar i skogar med höga naturvärden och förekomster av rödlistade arter.
Avverkningar av nyckelbiotoper eller miljöer med rödlistade arter är inte olagliga enligt
den svenska lagstiftningen. Miljöerna skall dock enligt de nationella målsä�ningarna
bevaras och politiken vänder sig därför till markägarnas goda vilja och till frivilliga
åtaganden. “Frihet under ansvar” är den svenska skogspolitikens devis, vilken har gällt
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sedan riksdagens skogspolitiska beslut 1993. E� radioprogram som granskade den för
skogspolitiken y�erst ansvarige landsbygdsministern Eskil Erlandssons skogsmark kom
a� väl belysa hur illa den svenska skogspolitiken kan fungera. Trots a� Skogsstyrelsen
före landsbygdsministerns planerade avverkningar identifierat och i fält markerat ut
ministerns nyckelbiotoper så skedde skadliga avverkningar. Den lokale distriktschefen på
Skogsstyrelsen sa i en kommentar i radioprogrammet ”Det är djupt olyckligt a� e� område
som man lagt ned så mycket arbete på a� försöka skilja ut och snitsla upp och tydligt märka ut
a� det skulle undantas, djupt olyckligt…..a� misstaget ändå sker.” och a� ”Nyckelbiotoperna är
ju väldigt väsentligt a� de får vara kvar om vi ska, på något sä�, skall nå upp till målsä�ningen
a� bevara den biologiska mångfalden. Då har vi egentligen inte råd a� förlora särskilt många
nyckelbiotoper.” Distriktschefen tillade ”Nyckelbiotopen i sig har inget skydd. Man har inte
brutit mot några regler utan det har varit fullt tillåtet.” (Naturmorgon 2013).
Förutom a� skogar med höga naturvärden fortsa� avverkas är även skogsbrukets generella
hänsyn i samband med skogsavverkningar bristfällig och en stor del av avverkningarna
når inte ens skogsvårdslagens mycket låga kravnivå. Man tar visserligen bä�re hänsyn
till enstaka träd och mer död ved lämnas kvar på hyggena jämfört med tidigare men
ofta avverkas skyddsvärda biotoper och man har en dålig naturvårdsprioritering. Enligt
Skogsstyrelsens undersökningar är nivån på hänsynen alltför låg för a� man skall kunna
nå miljömålen.
För a� kunna bromsa utarmningen och för a� kunna restaurera skogslandskapet krävs
först och främst a� skogsbruksåtgärder i skogar med höga naturvärden upphör. Även
de skogsnaturtyper som pekats ut i EU:s art- och habitatdirektiv måste undantas från
skogsbruk. Vid övriga skogsbruksåtgärder utanför de skogar som måste skyddas för
a� nå uppsa�a mål måste den generella naturhänsynen förbä�ras. Även den särskilda
hänsynen till olika hänsynsmiljöer måste bli betydligt bä�re. Skogsbruket måste dessutom
arbeta med landskapsplanering och ta regionala hänsyn. Självklart skall artskyddet i
artskyddsförordningen och EU:s naturvårdsdirektiv följas och tillämpas. Betydligt mer
resurser måste satsas på inköp av skogsmark för formellt och långsiktigt naturskydd.
Skogsbrukets arbete med frivilliga avsä�ningar måste utvecklas, öppnas upp och säkras
både när det gäller kvalitet och långsiktighet. Ekonomiskt stöd bör även kunna utgå till
skogsägare som vill göra mer omfa�ande naturvårdsatsningar. Rapportens slutsats är a�
det svenska skogsbruket helt måste omformas och ekosystemanpassas för a� kunna bli
långsiktigt hållbart. De�a då det visat sig a� den svenska skogsbruksmodellen inte är en
långsiktigt hållbar modell när det gäller bevarande av skogens biologiska mångfald.

Vitryggiga hackspe�ens minskning i Sverige

Tidigt 1900-tal

1970-82

1992

2011

2013

Fig. 1: Vitryggig hackspe� är snart utrotad i Sverige. Det största hotet utgörs av skogsbruket och minskningen
sammanfaller med det moderna skogsbrukets utveckling (Naturvårdsverket 2011a). Vitryggig hackspe� är
utpekad som särskilt skyddsvärd fågelart enligt EU:s fågeldirektiv. Den är dessutom skyddad av den svenska
artskyddsförordningen. Trots de�a fortsä�er den a� minska och hade troligen varit helt utrotad från de svenska
skogarna om man inte hade gjort årliga stödutsä�ningar av ungar uppfödda på Nordens Ark.
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Foto Björn Olin
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1. Svenskt artskydd i skogen
- bakgrund
Det finns en lång rad händelser som berört svenskt
artskydd genom åren. Denna rapport belyser främst
svenskt skogsbruk och skogsbrukspolitik då skogsbruket
är den verksamhet som bedöms ha påverkat och påverkar
skogens arter mest (Larsson m.fl. 2011, Naturvårdsverket
2011). Bakgrundsbeskrivningen gör inget anspråk på a�
vara heltäckande men den tar upp en del händelser som har
påverkat skogens biologiska mångfald och arter under de
senaste 30 åren.
Djur- och växter kan skyddas genom direkt artskydd,
e� skydd som även kallas fridlysning. Fridlysning har i
Sveriges ske� på olika sä� sedan flera hundra år tillbaka.
E� välkänt exempel är fredningen av ek som skedde redan
på 1500-talet då staten tillskrev sig rä� till ekskogen på
ska�e- och kronomark. Syftet med skyddet av ekskogen
var främst a� säkerställa statens och den svenska flo�ans
behov av virke för skeppsbyggnation. Fridlysningen av
ek varade ända fram till 1830-talet (Persson 1982). Även
jaktbart vilt och fisk har fredats på olika sä� genom jaktoch fiskelagstiftningar. Främst har fredningen haft som
syfte a� skydda e� ekonomiskt ny�jande men från och
med 1900-talet har även artbevarande varit en grund,
som exempelvis skyddet av fiskgjusen som infördes
Knärot är skyddad och fridlyst enligt den
på 1920-talet (Naturvårdsverket 1990). Fridlysning av
svenska artskyddsförordningen. Den omfa�as
växter både nationellt och regionalt har ske� genom den
dock inte av EU:s naturvårdsdirektiv.
tidigare Naturvårdslagen (idag ersa� av Miljöbalken).
Utgångspunkten har främst varit a� skydda sällsynta växter från plockning och insamling.
Under hela 1900-talet har de areella näringarna som skogs- och jordbruk varit undantagna
och inte berörts av fridlysningsskyddet för de utpekade arterna. De�a då skyddet inte få�
innebära a� den pågående verksamheten på marken avsevärt försvåras (Bengtsson m.fl.
1976). Skogsbruk och jordbruk är exempel på verksamheter som räknas som “pågående”.
Sverige har aldrig haft och har inte heller idag något generellt skydd för hotklassade eller
nationellt rödlistade arter.

Lagligt skyddad natur

Arter och biologisk mångfald kan även skyddas genom lagligt områdesskydd (formellt
skydd). De olika lagliga skyddsformer som finns är naturreservat, nationalparker,
biotopskydd och naturvårdsområden (SCB 2014 Serie MI Miljövård SM 1401). De första
skyddade naturområdena i Sverige var nationalparkerna som kom till efter 1909 års lag
om skydd av nationalparker. Skyddet av nationalparker fick endast göras på statligt ägd
mark. Redan 1920 hade 360 000 hektar natur skyddats varav de allra flesta områdena låg
i norra Sveriges �älltrakter. Efter de första årens skydd avstannade nationalparksskyddet
fram till 1960-talet då arealen ökade till ca 600 000 hektar. År 1965 fick länsstyrelserna
möjlighet a� göra naturreservat, vilket även nu kunde ske på privatägd mark. På 1970talet fick de�a nya skydd genomslag och arealen naturreservat omfa�ade 1980 ca 1 miljon
hektar. Därefter var ökningstakten ungefär samma fram till 1999 då skyddet under e� år
snabbt ökade med ca en miljon hektar. De�a skedde i samband med a� Sverige efter EUinträdet inrä�ade nya Natura 2000-områden. Under 2000-talet har takten på skydd av nya
naturreservat avstannat (Berns 2011). Fram till idag finns totalt 5,4 miljoner hektar med
skyddad natur i Sverige (SCB 2014 Serie MI Miljövård SM 1401). Av de�a utgörs 83 procent
av landområden. Av Sveriges landareal är 10,9% skyddad genom lagligt områdesskydd.
Huvuddelen av dessa områden finns i �älltrakterna där skyddet domineras av öppna �äll
och impediment.
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Fridlysning av arter

Kritiken mot skogsbrukets påverkan
Under första häften av 1900-talet växte det i Sverige fram en allt större skogsindustri med
utbyggnad av sågverk och pappersmassabruk. Avverkningarna i skogen skedde ända
fram till slutet av 1940-talet med yxa och handsåg och en stor del av skogen fraktades
ut med hjälp av främst hästar och genom flo�ning. Under 1950-talet började de första
motorsågarna användas även om de till en början var mycket tunga och svårhanterliga.
Under 1960-talet kom mer moderna och lä�are motorsågar och även skogsmaskiner i
form av “skördare” gjorde si� intåg. Man kan säga a� under 1960-talet tog det moderna
skogsbruket i Sverige fart genom en alltmer framväxande mekanisering och storskalig
planering av skogsbruksåtgärderna (Hamilton 1983). De�a ledde till en omfa�ande
deba� kring kalhyggesbruket, storskaligheten och de giftbesprutningar som skedde
för a� bekämpa lövträd och skadeinsekter. Frågan kring skogsbrukets påverkan på
ekosystemen och på djur- och växter var inte så framträdande i den tidiga miljödeba�en
men under 1970-talet kom även denna fråga a� hamna i fokus. År 1973 tillsa�es en statlig
utredning för a� se över skogspolitiken och i samband med denna framkom stark kritik
mot a� skogsbruket påverkade djur och växter negativt. Resultatet av utredningen blev
trots de�a en än mer produktionsinriktad skogspolitik och skogsvårdslag (1979). I lagen
föreskrevs dock a� viss hänsyn skulle tas till landskapsbild och djur- och växter. Dessa
hänsynskrav var inte tvingande på samma sä� som lagens krav på aktivt skogsbruk och
virkesproduktion. Efter a� den nya skogsvårdslagen trädde i kraft 1979 genomförde
Skogsstyrelsen och skogsbruket e� flertal informationskampanjer kring naturvårdshänsyn
riktade till skogsägarna.

Artutarmningen hamnade i fokus på 1980-talet

Foto Michael Nilsson

År 1983 ratificerade Sverige konventionen om skydd för Europas vilda djur och växter
samt deras naturliga miljö den s.k. Bernkonventionen (1979). De�a var starten för e�
mer artinriktat naturvårdsarbete med framtagande av nationella listor över hotade arter
och särskilda artfaktablad. I samband med de�a kom skogsbruket allt mer a� hamna
i fokus då en stor del av de hotklassade arterna bedömdes hotas och missgynnas av

Granskog bedömd som västlig taiga enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Skyddad som naturreservat 2014.
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skogsbrukets metoder och åtgärder. De ideella miljöorganisationerna
uppmärksammade alltmer frågan kring artbevarande i skogen och
kritik riktades mot skogsbrukets negativa påverkan. Den första
underökningen kring hur skogsbruket följde skogsvårdslagens krav
på naturhänsyn som publicerades 1986 visade a� 80 procent av
avverkningarna inte ens nåddeupp till lagens mycket låga krav på
naturhänsyn (Eckerberg 1986).

E� nådens år för naturvården

År 1990 kom Naturvårdsverket första handlingsplan för hotade
arter (Naturvårdsverket 1990). Riksdagen beslutade även det året
a� skogsvårdspolitiken skulle ses över. Skogsstyrelsen redovisade
den första egna undersökningen av naturhänsyn i skogsbruket
(Skogsstyrelsen 1990). Undersökningen visade stora brister och
man startade kampanjen Rikare skog riktad till skogsägare för a�
öka kunskapen om naturhänsyn. Kritiken mot skogsbruket blev
allt starkare och Naturskyddsföreningen publicerade flera kritiska
rapporter. Riksdagen antog 1991 e� särskilt mål för bevarande av
biologisk mångfald (Prop. 1990/91:90). Det efterföljande året 1992
kom a� utvecklas till e� nådens år för naturvården och artskyddet.
Det året antog EU e� ny� direktiv, art- och habitatdirektivet, som
hade högt ställda mål och regleringar för bevarande och skydd av
Europas natur och arter. Samma år höll FN sin stora miljökonferens
i Brasilien, Riokonferensen, som skulle komma a� innebära e�
internationellt genomslag för frågan kring bevarande av biologisk
mångfald. Vid konferensen antogs konventionen om biologisk
mångfald (CBD) och begreppet hållbar utveckling slogs fast som
en grund för världens länder och deras miljöarbete. I samband med
konferensen riktade Naturskyddsföreningen kritik mot svenskt
skogsbruk och publicerade även en rapport, Utarmning pågår, som
visade hur det svenska skogsbruket avverkade och förstörde miljöer
för hotade arter (Nilsson 1992). Kritiken ledde till ökad internationell
kritik och det uppstod e� ställningskrig mellan naturvården och det
svenska skogsbruket (Miljödepartementet 1992). Även internationella
miljöorganisationer anslöt sig och tyska Greenpeace krävde
tillsammans med den stora pappersuppköparen Springerkoncernen
a� svenskt skogsbruk skulle sluta med sina naturförstörande
skogsbruksmetoder och övergå till e� kalhyggesfri� skogsbruk
(Greenpeace 1994).

Den fridysta och hotade långskäggslaven
blev en symbolart för naturvården under
1980-talet. Foto Sebastian Kirppu.

Den svenska skogsbruksmodellen

I samband med riksdagens antagande av en ny skogsvårdslag och skogspolitik år 1993
började u�rycket “den svenska skogsbruksmodellen” a� användas (Prop. 1992/92:226).
En skogspolitik och skogsbruksmodell som bygger på a� man skall ha skogsbruk över
en mycket stor del av skogsmarken samtidigt som man skall ta stor naturhänsyn vid
avverkningar och skogsbruksåtgärder. I lagen jämställdes dessutom produktionsmål
och miljömål. Modellen bygger på a� naturhänsynen skall ske på e� frivilligt sä� och
a� bro� mot hänsynskraven inte i efterhand skall kunna lagföras. Riksdagen hänvisade
i si� beslut till a� man utgick ifrån a� skogsbruket skall ta betydligt högre naturhänsyn
än vad lagen kräver. Några år efter beslutet redovisade Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) a� det endast fanns kvar några procent naturskogar i Sverige (Skogsstyrelsen 1997).
Skogsstyrelsen startade inventeringar av nyckelbiotoper och Sverige redovisade sin första
landstudie kring biologisk mångfald till FN (i enlighet med konventionen om biologisk
mångfald) (Naturvårdsverket 2011). En landstudie som visade på e� av skogsbruket
utarmat skogslandskap med e� stort antal nationellt rödlistade arter.

Sveriges inträde i EU

Den 1 januari 1995 anslöt Sverige sig till den Europeiska unionen (EU). EU-anslutningen
innebar a� Sverige kom a� omfa�as av EU:s lagstiftning och de naturvårdsdirektiv som
EU antagit. Under de närmaste åren efter anslutningen gjordes flera ändringar av svensk
naturvårdslagstiftning och artskydd. EU-kommissionen riktade dock 1999 stark kritik mot
Sverige för a� den nya lagstiftningen hade stora brister när det gäller implementeringen
av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv (prop. 2000/01:111). De�a innebar a�
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Sverige 2001 tvingades a� ändra i sin lagstiftning (Bengtsson 2000, Winqvist 2006). Trots
ändringen kvarstod stora brister i tillämpningen av artskyddet då exempelvis skogsbruket
i praktiken inte kom a� omfa�as av lagstiftningen.

Frivilligheten sä�s i system

Efter en omfa�ande kritik, såväl nationellt som internationellt, mot det svenska
skogsbruket för dess påverkan på skogens biologiska mångfald påbörjades 1996 e� arbete
med frivillig miljömärkning av skogsbruket som kallas FSC. E� system som bygger på
a� till exempel skogsnäringen,fackföreningar, urfolken och miljörörelsen deltar och
utarbetar kriterier som skall garantera e� hållbart skogsbruk. Från början anslöt sig och
arbetade stora delar av den ideella miljörörelsen inom FSC. Miljömärkningen drabbades
dock av omfa�ande kritik och efter ca tio år lämnade organisationer som Fältbiologerna,
Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner svenska FSC i protest.

Omfa�ande kritik från Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket granskade i slutet av 1990-talet skogsvårdsorganisationens arbete
för a� jämställa miljömålet med produktionsmålet (Riksrevisionsverket 1999). Kritiken
var omfa�ande när det gällde såväl skogsvårdsmyndigheternas arbete som den svenska
skogspolitiken. Rapporten kom samtidigt som även EU-kommissionen riktade hård
kritik mot Sveriges brister när det gällde införlivande av EU:s naturvårdsdirektiv i den
svenska lagstiftningen(Bengtsson 2000). Samma år, 1999, startade Skogsstyrelsen en ny
EU-finansierad kampanj, “Grönare skog”, riktad till skogsägare med syftet a� skogsbruket
skulle bli uthålligt (Skogsstyrelsen 1999).

Stort behov av skog skyddad från skogsbruk

Flera utvärderingar under 1990-talet av arbetet med det lagliga områdesskyddet för skog
visade på stora brister och e� stort och ökande skyddsbehov. En utredning år 1991 kom
fram till a� det dåvarande skyddet på under en procent borde ökas till ca 15 procent av
den produktiva skogen nedan �ällnära skogen (Zachrisson m.fl. 1991) och en utredning

Foto Michael Nilsson

Ideella naturvårdens
betydelse

Den ideella naturvården har bety� mycket för
uppmärksamheten kring skogsbrukets miljöpåverkan. De skogsaktiva har arbetat i spåren efter
skogsbruket men de har även försökt ligga steget
före skogsbruket genom a� undersöka och identifiera skogar med höga naturvärden. På bilden ses
skogsaktiva på väg a� besöka en skog med höga
naturvärden.

Den ideella naturvårdens närvaro i skogen har haft stor
betydelse för naturvårdens utveckling och uppmärksamheten kring skogsbrukets miljöpåverkan. Under
1980-talet kom frågorna kring skogsbrukets påverkan på
skogarnas biologiska mångfald a� särskilt uppmärksammas. Naturskyddsföreningen startade studiecirklar och
kurser och genom Mats
Karström, skogsaktiv i
Jokkmokk kom en inventeringsmodell för skyddsvärd skog, Steget Före,
a� introduceras. Under
1990-talet hårdnade kritiken. Under första delen
av 2000-talet deltog den
ideella naturvården i
arbetet med skogsbrukets
miljömärkning. En miljömärkning man i stort
se� nu lämnat i protest
mot dess låga krav på
naturhänsyn.
Foto Michael Nilsson
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1997 visade på e� skyddsbehov på 8-16 procent (Anderson & Angelstam 1997). Tio år
senare gjordes en ny utvärdering som visade på e� behov av ca 20 procent produktiv skog
för naturvård (Angelstam m.fl. 2010). Samtliga dessa tre utredningar utgår ifrån a� den
skyddade skogen avsä�s i funktionella nätverk genom övergripande landskapsplanering
och a� spridningskorridorer skapas mellan de avsa�a skogsområdena. Om inte de�a sker
måste större arealer avsä�as. År 2010 skickades e� upprop med krav på skydd av minst 20
procent skyddad produktiv skog undertecknat av 201 forskare och 40 miljöorganisationer
till regeringen (Skydda Skogen 2010). Samma år kom världens länder vid en FN-konferens
i Nagoya i Japan överens om a� minst 17 procent av varje lands landmiljöer skall avsä�as i
e� system av representativa miljöer i e� sammanhängande nätverk. Sveriges riksdag antog
2014 målet a� 20 procent av landarealen skall avsä�as och skyddas (prop. 2013/14:141). År
2014 var ca 4% av landets produktiva skog skyddad (Naturvårdsverket 2014a). Nedanför
den �ällnära skogen utgjorde den produktiva skog som skyddats ungefär 2 procent

Höga mål och bristande resurser

Sveriges har antagit flera konventioner för bevarande av biologisk mångfald som
exempelvis Bernkonventionen (1979) och Riokonventionen (CBD 1992), konventioner som
innebär a� vi har högt ställda mål för bevarandet av mångfalden. Även EU-medlemskapet
medförde en höjd ambitionsnivå. Vid FN:s miljömöte i Nagoya 2010 höjdes målsä�ningen
y�erligare och kraven på konreta åtgärder skärptes (Naturskyddsföreningen & Skydda
skogen 2011). Sveriges riksdag har även antagit 16 nationella miljömål i syfte a� bland
annat bevara den biologiska mångfalden. De årliga utvärderingarna av miljömålen visar
dock a� det är stora svårigheter a� nå de flesta miljömålen. Särskilt svårt är det a� nå
målen som berör biologisk mångfald och skog (Naturvårdsverket 2014c). Orsaken är till
stor del bristande resurser och anslag för skydd av skog. OECD har gjort två utvärderingar
av svensk miljöpolitik (2004 och 2014). Vid båda dessa utvärderingar riktades kritik mot
den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och mot Sveriges intensiva
skogsbruk (Skogseko 3/2004, OECD 2014). Sverige själv har i sina två rapporteringar
till FN, med anledning av konventionen om biologisk mångfald (CBD), konstaterat a�
Sveriges skogar är starkt påverkade av e� utarmande skogsbruk, e� skogsbruk som inte
anses vara långsiktigt hållbart (Naturvårdsverket 2011).
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Undersökningar av skogsbrukets naturhänsyn visar på stora brister. Ofta tas dålig hänsyn till hänsynsmiljöer, rödlistade arter, kan�oner och till va�en. Bilden visar avverkning av en gammelskog
på tallhed med bristande skyddzon mot va�en och brister i detaljhänsyn.

Bristande naturhänsyn i skogsbruket

Sedan 1990 har Skogsstyrelsen gjort utvärderingar kring vilken hänsyn
som tas i samband med skogsbrukets slutavverkningar i skogen.
Utvärderingarna visade först a� hänsynen under mi�en av 1990-talet
ökade och förbä�rades. Under 2000-talet har dock en försämring ske�
av hänsynen (Skogsstyrelsen 2011, Naturvårdsverket 2011). Antalet
avverkningar som inte ens klarade skogsvårdslagens mycket låga krav
på hänsyn ökade från 23 procent 1998 till 37 procent 2011. Särskilt stora
brister fanns i hänsyn till särskilt skyddsvärda miljöer och då speciellt
till naturskogmiljöer. Därefter har Skogsstyrelsen, efter kritik från
skogsnäringen, infört e� ny� system för sin undersökning och man
mäter inte längre hur stor andel som klarar lagens miniminivå. Det nya
sä�et a� mäta gör a� det är svårt a� jämföra de nya undersökningarna
med de tidigare. De nya undersökningarna visade dock a� skogsbruket
fortfarande skadar värdefulla skogsbiotoper (Skogsstyrelsen 2012a).

FSC-loggans syfte är a� visa
på e� hållbart och ej utarmande skogsbruk. En stor del av
miljörörelsen har dock lämnat
det svenska FSC-arbetet.

Frivilliga avsä�ningar

I skogsbrukets egna miljömärkningssystem (FSC och PEFC) som infördes i Sverige i
slutet av 1990-talet ställs krav på a� minst fem procent av den produktiva skogsmarken
skall avsä�as som frivillig avsä�ning (Sahlin 2013). Även riksdagen utgår, genom sina
skogs- och miljöpolitiska beslut, ifrån a� skogsbrukssektorn skall avsä�a skog frivilligt
(prop. 2013/14:141). Sedan slutet av 1990-talet har den frivilligt avsa�a skogen ökat.
Skogsstyrelsens utvärdering 2002 visade a� 3,5 procent (800 000 hektar) av Sveriges
skogsmark omfa�ades av de frivilliga avsä�ningarna. Den senaste undersökningen
från 2012 visade a� de frivilliga avsä�ningarna ökat till 1,1 miljoner hektar nedan de
�ällnära skogarna (Skogsstyrelsen 2012). Kritik har riktats mot brister i avsä�ningarnas
långsiktighet och biologiska kvalitet. Kritik har även riktats mot skogsbruket för a� man
inte öppet har redovisat avsä�ningarnas läge och kvalitet.

Kritik mot svenska modellen

Den svenska skogsbruksmodellen som bygger på frivillighet, när det gäller naturhänsynen
i samband med skogsbruk, har visat sig ha stora brister. Brister som dels berör den hänsyn
som tas i skogsbruket och dels möjligheterna till a� lagföra den som bryter mot gällande
regler. Det har sedan den antogs av riksdagen 1992 vid flera tillfällen riktats kritik mot
modellen. I exempelvis den granskning som Riksrevisionsverket gjorde av skogspolitiken
i slutet av 1990-talet påtalades omfa�ande brister, eftersom modellen gjorde det svårt
för Skogsstyrelsen a� styra skogsbruket så a� de uppsa�a miljömålen skulle kunna nås
(Riksrevisionsverket 1999). Även OECD:s granskning från 2004 kan ses som en kritik mot
skogsbruksmodellen och skogspolitiken (Skogseko 3/2004). År 2008 kritiserades modellen
av �orton av landets ledande naturvårdsforskare och 2009 riktade ArtDatabanken stark
kritik mot modellen (BioDiverse 2010). År 2010 skickades e� upprop undertecknat av över
200 naturvårdsforskare till regeringen (bil.6.) (Skydda Skogen 2010). Även internationellt
har den svenska skogsbruksmodellen få� kritik som i National Geographic 2011 och av
skogsforskare vid e� internationellt seminarium i Stockholm 2012 (Future Forest 2012).
Den rådande situationen med e� stort antal rödlistade skogsarter och stor areal med
utarmade skogar är också till stora delar e� resultat av dess konsekvenser.

E� starkt förändrat skogslandskap

Det har ske� omfa�ande förändringar av det svenska skogslandskapet under 1900och 2000-talen. Huvudorsaken till dessa förändringar är skogsbruket som kommit
a� omfa�a i princip all produktiv skogsmark (deJong 2002,
Naturvårdsverket 2011). Sedan 1950-talet har en snabb mekanisering
och teknikutveckling ske� och skogarna har anpassats till
skogsindustrins krav. Krav som inneburit a� skogarna till stor del
blivit enhetliga och omformats till “industriskogar”. De har mer eller
Den svenska skogsbruksmodellen bygger på
aktivt skogsbruk över en mycket stor del av
skogsmarken. Samtidigt skall skogsbruket frivilligt ta den hänsyn som krävs för a� skogens
mångfald inte utarmas.
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mindre blivit plantager. Utvärderingar visar bland annat a� skogslandskapet utvecklats
mot ökad andel ung skog, mot mer monokulturer, minskad areal blöt skog och mindre
areal äldre lövrika skogar och äldre lövskog. Skogarna har även blivit tätare och skogens
biomassa per hektar ha ökat. Många skogsarter har missgynnats och minskat. Särskilt
gäller de�a arter anpassade till mer speciella skogmiljöer (de Jong 2002). ArtDatabanken
gjorde år 2011 följande bedömning ”Under det senaste seklet har det svenska skogsbruket lyckats
öka skogens tillväxt, virkesförråd och produktion tack vare e� målmedvetet arbete. Baksidan av
denna utveckling är a� det också starkt ändrat förutsä�ningarna för djur, växter och svampar, vilket
resulterat i a� var tionde svensk skogsart idag är rödlistad.” Man pekade på a� en mycket stor
del av skogsmarken var påverkad av skogsbruk och a� från 1950-talet fram till 2011 hade
ca 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark avverkats genom kalavverkning vilket
leder till en omfa�ande omvandling av skogslandskapet. ArtDatabanken varnade för a�
inom 20 år kommer all skog utanför skyddade områden ha avverkats och omvandlats
genom kalavverkningsmetoden (Larsson m.fl. 2011).

Rapporteringar till EU och FN

Sverige har genom ratificering av konventionen om biologisk mångfald förbundit sig a�
rapportera till FN hur läget är för den biologiska mångfalden. Av de rapporteringar och de
båda landstudier Sverige gjort 1994 och 2011 framgår a� Sveriges skogar till stor del har en
utarmad biologisk mångfald och a� orsaken främst utgörs av skogsbruk (Naturvårdsverket
1994 och 2011). Det svenska skogsbruket bedöms på grund av de�a inte som långsiktigt
hållbart. Även av de rapporteringar som Sverige gjort till EU 2007 och 2013, med anledning
av kraven i art- och habitatdirektivet, framgår det a� det finns stora utarmningsproblem i
det svenska skogslandskapet (ArtDatabanken 2008 och 2014).

Skogspolitiska utredningar

Sedan den skogspolitiska utredningen och skogspolitiska beslutet om en ny skogspolitik
i början av 1990-talet har det gjorts y�erligare en skogspolitisk utredning (SOU 2006:81).
I denna utredning fanns förslag om a� utreda möjligheten a� införa bindande sanktioner
för bro� mot skogsvårdslagens krav på naturhänsyn. Regeringen valde dock a� aldrig
ta upp det förslaget och propositionen som antogs av riksdagen 2008 innebar inga

20

Foto Björn Mildh

större förändringar av skogspolitiken. Naturskyddsföreningen driver frågan a� en ny
skogspolitisk utredning skall göras och skriver i sin skrift “Dags för en ny skogspolitik”:
”Dagens skogspolitik utformades i början av 1990-talet. På 20 år har mycket hänt som ändrat
förutsä�ningarna för hur skogen kan och ska användas. Skogspolitiken har blivit omodern.
Dagens politiskt beslutade mål som rör skog kommer inte a� nås och de framtida utmaningar som
samhället – och skogsekosystemen – står inför är olösta. Sverige behöver därför en ny skogspolitik.”
(Naturskyddsföreningen 2014)
Det skydd för arter som Sverige efter EU-inträdet har tvingats införa i sin lagstiftning
har i praktiken inte tillämpats på skogsbruket. De�a trots a� EU-domar och EUkommissionens vägledning tydligt visar a� EU:s artskydd skall tillämpas även inom
skogsbruk. Efter a� EU-kommissionen 1999 inledde två
överträdandeförfaranden, angående Sveriges bristande
införlivande av EU:s naturvårdsdirektiv, tvingades Sverige
ändra sin lagstiftning. I praktiken har dock det svenska
skogsbruket undantagits från EU-lagstiftningen och det
svenska artskyddet. Vid en enkätundersökning till de
ansvariga regionala myndigheterna, länsstyrelserna 2012,
visade det sig i princip a� ingen länsstyrelse bevakade
eller tillämpade artskyddet när det gällde skogsbrukets
verksamhet (Skogsstyrelsen 2014a). De�a trots a�
skogsbruket är den verksamhet som berör störst areal i
Sverige. Hänvisning till artskyddet finns sedan våren 2014
i skogsvårdslagen och under 2014 har länsstyrelserna,
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen börjat diskutera
artskyddet inom skogsbruket (Skogsstyrelsen 2014b).
Någon heltäckande och full tillämpning av EU-direktiven
och artskyddsförordningens krav har ännu inte
genomförts.
Lappuggla skyddas av artskyddsförordningen och EU:s fågeldirektiv.
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Skogsbruket har undantagits från artskyddet

2. Gemensamma
bevarandemål
Utarmning pågår
Det pågår idag, såväl nationellt som globalt,
en omfa�ande utarmning av den biologiska
mångfalden. En utarmning som bland annat
innebär a� naturmiljöer och arter minskar
och försvinner. Huvudorsaken till denna
utarmning utgörs av människans påverkan.
Det bedöms a� takten på utarmningen, jämfört
med tidigare globala utarmningsvågor, är
mycket hög och a� utarmningen överskrider
jordens “planetära gränser” tiofalt (fig.2.)
(Rockström 2009). De�a gör utarmningen
av den biologiska mångfalden till det största
och allvarligaste globala miljöproblemet.
För a� stoppa utarmningen har världens
länder antagit e� flertal internationella
överenskommelser och infört egna mål och
lagstiftningar.

Utarmningen av den biologiska mångfalden är tillsammans
med klimatförändringarna det allvarligaste globala miljöhotet

A� naturen med dess ekosystem och
biologiska mångfald långsiktigt skall bevaras ä idag en etablerad målsä�ning såväl globalt
som inom EU och i Sverige. I takt med a� miljöproblemet kring utarmningen av naturen
få� allt mer uppmärksamhet och aktualitet har även värdet av bevarande av natur och
biologisk mångfald få� en större vikt. Frågan är dock inte, i förhållandet till miljöproblemets
omfa�ning, så uppmärksammad som den borde vara. En stor del av utarmningen av den
biologiska mångfalden sker därför i det fördolda (Naturvårdsverket 2011).

EU:s strategi för biologisk mångfald

I EU:s strategi för biologisk mångfald skriver EU-kommissionen: ”Biologisk mångfald
– denna fantastiska rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss – är vår livförsäkring
som ger oss mat, dricksva�en och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar
skadegörare och sjukdomar och bidrar till a� reglera klimatet. Den biologiska mångfalden är
också vårt naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster som grundval för vår ekonomi.
Försämringar eller förluster av den biologiska mångfalden äventyrar tillhandahållandet av dessa
tjänster. Vi förlorar arter, livsmiljöer och den välfärd och sysselsä�ning som naturen ger oss.
Vårt eget välbefinnande äventyras. Förlusterna av biologisk mångfald är därför tillsammans
med klimatförändringarna det allvarligaste miljöhotet i dag “ ( EU-kommissionen 2011 ”Vår
livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020”).
EU:s och EU-kommissionens strategi visar a� man tar utarmningsfrågan på största allvar
när man lyfter fram naturens betydelse och vad som sker med den och med dess livsviktiga
ekosystem och mångfald. I EU-kommissionens strategi för biologisk mångfald pekas e�
flertal konkreta mål och åtgärder ut för a� stoppa den pågående utarmningen av biologisk
mångfald. När det gäller artbevarande sägs bland annat a� EU:s medlemsländer måste
“Genomföra fågel- och habitatdirektiven fullt ut” (Mål 1) och även a� man måste ”Bevara och
restaurera ekosystem och deras tjänster”(Mål 2). A� genomföra fågel- och habitatdirektiven
fullt ut innebär bland annat a� utpekade miljöer och arter skall bevaras/återställas så a� de
har en ”gynnsam bevarandestatus”.

Internationella och nationella mål
Frågan kring utarmningen och förstörelse av natur som e� globalt miljöproblem fick si�
genombro� i samband med FN:s miljökonferens, Riokonferensen, i Brasilien år 1992.
Vid denna konferens togs e� flertal dokument och överenskommelser fram som berör
frågan om utarmningen av naturen. Dessa har sedan undertecknats och ratificerats av
e� stort antal länder där konventionen om biologisk mångfald (CBD) är den viktigaste.
Samma år antog även EU e� art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) som tillsammans med
det tidigare antagna fågeldirektivet (79/409/EEG) utgör de viktigaste grunderna för
EU-ländernas naturvårdsarbete. År 2010 träffades FN-länderna i Nagoya i Japan för a�
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utvärdera Riokonferensens överenskommelser
och mål. Man kunde konstatera a� man inte nå�
målen. Vid mötet slöts en ny överenskommelse,
Nagoyaöverenskommelsen, som bland annat
innebär a� 17 procent av ländernas land och sötva�en
skall skyddas till år 2020. Samma år skall dessutom
situationen för alla kända hotade arter ha förbä�rats
(FN 2011). Utöver EU:s naturvårdsdirektiv och FN`s
konventioner och överenskommelser om biologisk
mångfald finns e� flertal andra internationella
överenskommelser kring bevarande av natur
och samarbete där Bernkonventionen från 1982
utgör en av de viktigaste. Sverige har även antagit
egna nationella miljömål som berör frågan kring
bevarande av natur och biologisk mångfald.

Fyra målnivåer

Kemisk
förorening

Klimatförändringar

Havsförsurning

Partikelutsläpp i
atmosfären

U�unning av
ozonskiktet
Kväve

Utarmning
av biologisk
mångfald

Fosfor
Förändrad
markanvändning

Global
färskvattenanvändning

Störd omsä�ning av näringsämnen

Fig.2. Kvantifiering av olika miljöproblems
påverkan i förhållande till jordens planetära
gränser (Rockström 2009).

Foto Sebastian Kirppu

I arbetet med a� bevara biologisk mångfald kan fyra olika ambitionsnivåer pekas ut. Dessa
utgörs av bevarande av: 1)- artförekomst, 2)- livskraftiga stammar, 3)- ekologisk integritet,
och 4)- resilienta ekosystem (Angelstam, m. fl. 2010). För den lägsta bevarandenivån,
nivå 1, är målet a� bevara artförekomster, d v s enskilda artlokaler, träd, trädgrupper
eller vissa biotoper. Nivå 2 innebär a� arterna bevaras i livskraftiga stammar, vilket
utöver naturhänsyn, kräver större planering, avsä�ande av nätverk med representativa
skyddade områden och restaurering för hotade eller missgynnade arter. För nivå 3 och 4
där målet är bevarande av ekologiska funktioner, strukturer, samband och ekosystemets
motståndskraft krävs större insatser genom bevarande av landskap och ekologisk
planering. Enligt det svenska miljömålet från år 1992 gällde a�: ”Den biologiska mångfalden
och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt- och djursamhällen bevaras så a� i landet
naturligt förekommande växt- och djurarter ges förutsä�ningar a� fortleva under naturliga

På skidor i en svensk urskog. Sverige har e� särskilt internationellt ansvar för många nordliga skogsmiljöer.
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betingelser och i livskraftiga bestånd.”. (prop. 1990/91:
90). De�a mål låg i nivå med målnivå 2 - a� bevara
arterna i livskraftiga stammar. EU:s riktlinjer och mål
kring bland annat krav på ”gynnsam bevarandestatus”
bedöms ligga högre än det svenska riksdagsmålet
från 1992 eftersom dessa omfa�ar både mål 3 och mål
4 (Angelstam m.fl. 2010). Regeringen och riksdagen
ändrade 2014 målet när man förde in EU:s mål kring
gynnsam bevarandestatus i de nationella miljömålen
(Naturvårdsverket 2014). För miljömålet ”E� rikt
växt- och djurliv” gäller även nu: ”Bevarandestatusen
för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter
är gynnsam och för hotade arter har statusen förbä�rats
samt a� tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom
och mellan populationer.” Denna förändring innebär en
höjning av den svenska målsä�ningen för bevarande
av biologisk mångfald jämfört med riksdagen tidigare
mål från 1992.

FN - mål

Resilienta
ekosystem

4

EU - mål
Riksdagsmål
2014

Riksdagsmål
1992

Livskraftiga
stammar

Artförekomst

3

2

1

Foto Michael Nilsson

Fig.3. Bevarande av biologisk
mångfald kan delas in i fyra
olika nivåer. För a� nå en hållbar utveckling krävs a� man
når den högsta nivån, nivå 4.

Ekologisk
integritet

Undersökningar visar a� nästan häften av befolkningen tillbringar minst tio timmar i skogen varje månad.
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Djur- och växter har en stor kulturell betydelse och förekommer ofta på både frimärken och sedlar. Bilden
visar överst från vänster en svensk femkronorssedel med tjäder (EU), därefter frimärken med vitryggig
hackspe� (EU/RL), �ällräv (EU/RL), slaguggla (EU), havsörn (EU/RL), mindre hackspe� (RL), vargunge
(EU/RL), storlom (EU), varg (EU/RL), tjäder (EU), mindre flugsnappare (EU), hasselmus (EU), björn
(EU/RL), norna (EU/RL), sydlig kärrsnäppa (EU/RL), mal (RL) och läderbagge (EU/RL).
EU = Art som omfa�as av EU:s art- och habitatdirektiv/fågeldirektiv
RL = Nationellt rödlistad
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3. Tillståndet för de svenska
skogsarterna
3.1 Sverige e� skogsland
Sverige är e� utpräglat skogsland där ca 70 procent av landets landareal
utgörs av skogsbevuxen mark (Skogsstyrelsen 2013) och fler än hälften
av de ca 58 000 kända arterna i Sverige förekommer i skog. Inom
landet finns e� flertal olika skogsmiljöer från ädellövskogarna i söder
till �ällskogarna i norr. Totalt finns 32 olika naturligt förekommande
trädarter. Huvudsakligen dominerar barrskogar med tall och gran
och barrlövblandskogar men i sydligaste delen finns mer utpräglade
lövskogar med ek och bok. Den sydligaste lövskogsdominerade delen
kallas nemoral/kontinental zon, en zon som sedan norrut övergår i
den boreonemorala zonen som är präglad av barrlövblandskogar. Den
övergår sedan i den nordliga barrträdsdominerade boreala zonen (fig. 4).
Ca 70 procent av den svenska skogen ingår i den nordliga boreala zon som
ingår som en del av det boreala skogsbältet som omger norra halvklotet.
E� bälte som innehåller en tredjedel av jordens skogar (Naturvårdsverket
2011).

3.2 Utarmning pågår
En stor del av de svenska skogarna har idag, jämfört med naturskogar
och mer opåverkade ekosystem, en utarmad förekomst av växter och
djur. De�a då den tidigare helt dominerande naturskogen till mycket
stor del har ersa�s av brukad skog som är formad och starkt påverkad
av skogsbruk (Naturvårdsverket 2011, de Jong 2002, Larsson m.fl.
2011). En skog som ofta skulle kunna kallas för en “industriskog”
(Naturskyddsföreningen 2014). Om man brukar en skog med de i
Sverige gängse skogsbruksmetoderna som kalavverkning, plantering
och skötsel försvinner det naturliga ekosystemet och ersä�s med e� mer
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Fig.4. Vegetationszoner i
Sverige

artificiellt system som i många fall utgörs
av plantager, snarare än naturtypen skog.
Genom denna omformning av skogen
försvinner eller missgynnas e� stort
antal av skogens naturliga arter. I Sverige
upprä�as vart femte år en lista över
rödlistade arter. Listan utgörs av utdöda,
hotade och nära hotade arter samt arter
med kunskapsbrist. Den senaste listan
omfa�ar 4127 arter (ArtDatabanken,
2010). Av dessa förekommer över
hälften, 2131 i skog. Det största hotet
mot de skogslevande arterna utgörs av
skogsbruket (Naturvårdsverket 2011).
Många av de rödlistade skogsarterna
utgörs av lavar, svampar, mossor och
insekter. Utöver de nationellt rödlistade
arterna finns även många andra skogsarter
som under de senaste årtiondena minskat
drastiskt så som flera skogslevande fåglar
(Green & Lindström 2013).

Sveriges skogar ingår till största delen i det bälte med
nordlig skog som sträcker sig från Norge och in i Ryssland.

3.3 Brist på gynnsam bevarandestatus
Av de utvärderingar och rapporteringar som Sverige gjort till EU angående art- och
habitatdirektivet (Naturvårdsverket 2007 och 2013) framgår a� en stor del av de i direktivet
utpekade arterna och naturtyperna inte uppnår kraven på en ”gynnsam bevarandestatus”.
Enligt senaste rapporten från 2013 har 14 av de 15 särskilt utpekade skogsnaturtyper i
Sverige inte en gynnsam bevarandestatus (ArtDatabanken 2014). 63 procent av de
i direktivet utpekade skogslevande arterna har inte en gynnsam bevarandestatus
(Regeringen 2014). De�a gör a� Sverige inte lever upp till direktivets krav på gynnsam
bevarandestatus. Av ArtDatabankens rapport framgår ”Resultaten från miljöövervakningen
visar a� det bara är i den alpina regionen, där påverkan av skogsbruk hi�ills varit minst, som
naturtyperna utgör mer än tio procent av skogsmarksarealen. På fastmarken nedanför �ällen är
andelen endast e� fåtal procent. Den begränsade och ofta uppspli�rade förekomstarealen av olika
naturtyper i de boreala och kontinentala regionerna är bekymmersam för de arter som är anpassade
till dessa skogsmiljöer.” (ArtDatabanken 2014).

Hållav tillhör en av de över 2000 skogsarter som är nationellt rödlistade. Foto Michael Nilsson.
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3.4 E� starkt förändrat skogslandskap

Areal (1000 ha)

Blöt blandskog
Det svenska skogslandskapet har förändrats och påverkats mycket av
35
det skogsbruk som bedrivits under 1900-talet fram till idag. Särskilt
30
stora förändringar har ske� efter år 1950, då skogsbruket utveckling
25
mot storskalighet och mekanisering påbörjades. Exempelvis motsvarade
skogsbrukets produktion i skogen år 1950 1,4 skogskubikmeter per
20
dagsverke. Genom mekaniseringen hade år 1985 produktionen ökat till
15
10 skogskubikmeter per dagsverke (Sveriges Nationalatlas, Skogen 1990).
Denna mekanisering har tillsammans med den ökade storskaligheten och
10
skogsbruksplaneringen le� till a� en stor del av de svenska skogarna har
5
omformats och likriktats. En omformning som ske� i syfte a� nå de krav
på råvaruproduktion som sa�s upp av den svenska skogsindustrin och
0
skogspolitiken. En rapport som gjordes av Centrum för biologisk mångfald
år 2002 visade bland annat a� skogslandskapet utvecklats mot ökad andel
ung skog, mot mer monokulturer, minskad areal blöt skog (fig.5) och mindre
Fig.5. Många skogstyper som
areal äldre lövrika skogar och äldre lövskog (de Jong 2002). Skogarna har
blöt blandskog har minskat i
även blivit tätare och skogens biomassa har ökat per hektar. Alla faktorer som
det svenska skogslandskapet
är och har varit negativa för majoriteten av skogens arter. Enligt rapporten
(de Jong 2002).
hade särskilt arter anpassade till mer
speciella skogmiljöer missgynnats
starkt och minskat. Vissa arter som
inte har så stora krav på sina miljöer
och även förekommer i andra miljöer
än skogsmark hade ökat. Sveriges
officiella landstudie och rapport
till FN (Naturvårdsverket 2011)
bekräftar bilden som ges av Centrum
för biologisk mångfald. Skogsbruket
har enligt landstudien bland annat
skapat brist på gamla och grova träd,
artrika gammelskogar, död ved, skog
med kontinuitet, olikformiga skogar
och sumpskogar. Bekämpning och
minskning av skogsbränder har
även påverkat skogens biologiska
Skogsbrukets planterade ungskogar är ofta starkt utarmade och
svårframkomliga. Foto Michael Nilsson.
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mångfald negativt. År 2011 kom ArtDatabanken med en rapport som beskrev
den senaste tidens utveckling av skogen och skogsbrukets påverkan på rödlistade
arter (Larsson m.fl. 2011). Man skriver i rapporten: “Under det senaste seklet har
det svenska skogsbruket lyckats öka skogens tillväxt, virkesförråd och produktion tack
vare e� målmedvetet arbete. Baksidan av denna utveckling är a� det också starkt ändrat
förutsä�ningarna för djur, växter och svampar, vilket resulterat i a� var tionde svensk
skogsart idag är rödlistad.” Man lyfter i rapporten fram a� sedan 1950 har ca 60
procent av Sveriges produktiva skogsmark berörts av det moderna skogsbrukets
drastiska kalavverkningsmetoder och omvandlats till enhetliga produktionsskogar.
Man varnar för a� inom 20 år kommer samma typ av slutavverkning ha ske� för
all äldre skog som finns kvar utanför skyddade områden. En omvandlingsprocess
som enligt rapporten ”innebär a� tillståndet för skogens biologiska mångfald kommer
a� bli fortsa� sämre, trots a� det avsä�s allt mer skogsreservat, och trots a� skogsbruket
sedan 20 år tar viss miljöhänsyn och oftast är certifierat.”. Just certifieringen eller
miljömärkningen av skogsbruket i slutet av 1990-talet innebar en förändring för de
skogsägare som anslöt sig eftersom man var tvungen a� avsä�a en viss del skog
för naturvård och ta en viss naturhänsyn. Y�erst var syftet med certifieringen a�
skogsbruket skulle förändras och bedrivas på e� hållbart sä�. Certifieringen har

80%

Fig.6. Utarmningens ansikte.
Kartan ger en översiktlig bild över
områden i Sverige med mycket liten
andel gammal skog (rö�). Kartan
kan även ses som en bild över det
moderna skogsbrukets expansion
och omvandling av det svenska
skogslandskapet. Grå områden utgör
öppet �älllandskap. Se även figur 9.
(Riksskogstaxeringen 2014).

Den uppväxande skogsbruksskogen präglas av brist på variation och är
mycket artfa�igare än naturskogen. Foto Michael Nilsson.
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Fig.8. Andelen hård död ved i procent av
virkesförrådet. Sambandet med de större stormarna
syns tydligt. Procentuellt se� fanns det nästan lika
stor andel död ved efter stormarna 1967/1969 som år
2011. (Sveriges Lantbruksuniversitet 2014).

Fig.7. Mängden hård död ved mä� i miljoner
kubikmeter. Mängden har varierat sedan
mätningarna började på 1930-talet. E� samband
med större stormar 1967/1969 och 2005-2007 kan
ses. (Sveriges Lantbruksuniversitet 2014).

inneburit a� mer skog avsa�s frivilligt men de�a har ske� utifrån en tidigare mycket låg
nivå. Det har även visat sig a� naturhänsynen i samband med skogsavverkningar inte ökat
i någon större omfa�ning och dessutom har hänsynen försämrats under 2000-talet. Det tas
visserligen större detaljhänsyn till enskilda objekt som död ved men hänsyn till rödlistade
arter och hänsynsmiljöer är ofta bristfällig (Skogsstyrelsen 2011, 2012b).

Död ved ökar efter stormar

Foto Michael Nilsson

Den senaste statistiken från Riksskogstaxeringen visar på en positiv utveckling som en
ökad mängd död ved i skogen (fig.7) (Sveriges Lantbruksuniversitet 2014). Ökningen kan
ha e� samband med skogscertifieringens krav på a� skogsbruket ska lämna mer död ved
på hyggena vid slutavverkningar. Av statistiken kan man även se a� ökningen av hård död
ved sammanfaller med de största stormarna. Stormar som le� till a� mycket skog blåst ned
vid e� tillfälle. All skog som blåst ned i samband med stormarna har inte kunnat tas om
hand vilket le� till en snabb ökning av död ved. Särskilt tydligt syns sambandet mellan
stormar och ökad mängd död ved vid de stora stormarna år 1969, 2005 och 2007. Även år
1967 och 1995 förekom större stormar . Än tydligare ses sambandet med stormarna om
man jämför andelen hård död ved av aktuellt virkesförråd (fig.8). De�a diagram ger en

Död ved är viktigt för en stor del av skogens arter och kan förekomma på över en miljon olika variationer.
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mer rä�vis bild av andelen hård död ved och dess utveckling
i skogslandskapet eftersom den totala biomassan har ökat.
De lägsta nivåerna med hård död ved på enbart 1,5-2 procent
fanns under en period under 1950-1960-talet och under en
period på 1980-1990-talet. I samband med större stormar
1967-1969 och 2005-2007 skedde en fördubbling av andelen
hård död ved. Det saknas längre tidsserier för den totala
mängden död ved då mjuk död ved inte registrerats av
riksskogstaxeringen före år 1995 (deJong 2002).

Utarmningen av gammal skog

Arealen med gammal skog har ökat under senare år (skog
> 160 år i den boreala zonen och >120 år i boreonemorala
och nemorala zonen) (Sveriges Lantbruksuniversitet 2014).
Den största ökningen av äldre skog har ske� i norra Sverige
och då främst i närheten av �ällskogsområdena i nordväst
(fig.9). Här finns, enligt statistiken, större sammanhängande
områden där den äldre skogen utgör över 20 procent av
arealen (Riksskogstaxeringen 2014). I större delen av övriga
Sverige är arealen med gammal skog trots den statistiska
ökningen mycket låg. I en mycket stor del av landet är bristen
på äldre skog mycket stor då den äldre skogen enbart utgör
0-5 procent av landskapet (fig.9). En viktig orsak till ökningen
av gammal skog kan vara a� många av de återstående
”gamla” kontinuitetsskogarna i nordvästra Sverige (fig.10.)
(Skogseko 2014) som i slutet av 1800-talet blädades och
dimensionsavverkades få� en ökad medelålder då inte
avverkning ske� i skogen på många årtionden. Skogarna
har därför kommit över den gräns
Fig.9. Andelen äldre skog
där den bedöms som ”gammal”
i skogslandskapet
vilket snabbt ökat på arealen
(Riksskogstaxeringen 2014)
”gammal skog”. Dessa skogar har
Över 20% gammalskog
inte tidigare kalavverkats utan
6-20 % gammal skog
har sedan lång tid tillbaka utgjorts
0-5 % gammal skog
av träd- och skogsbärande mark
Formellt skyddad skog
med förekomst av enstaka gamla
Kal�äll
träd. De gamla träden har dock

Det är främst i norra Sverige det finns kvar riktigt gamla skogar med mycket lång skoglig kontinuitet. Foto Mats Karström.
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inte varit tillräckligt många för a� skogen, med gängse
åldersbestämningsmetoder, skulle klassas som gammal. En
annan delförklaring är a� de frivilliga avsä�ningar av äldre
skog som gjorts främst inom ramen för miljömärkningen
blivit något äldre under de senaste åren och ”vuxit
in” i kategorin ”gammal skog”. Statistiken över andel
”gammal skog” i landskapet visar endast medelåldern på
de provytor som ligger till grund för statistiken, och inte
vilka naturvårdskvaliteter skogarna har, eller om de är
skyddade från skogsbruk och kommer förbli gammal skog.
I den statistiska definitionen ”gammal skog” ryms allt från
gödslade och starkt produktionsinriktade skogar till orörda
gamla naturskogar med mycket höga bevarandevärden.

Värdet av kontinuitet
Ökningarna av både gammal skog och död ved har ske�
utifrån historiskt se� mycket låga nivåer. Dagens nivåer
ligger fortfarande långt ifrån de nivåer som krävs för
a� långsiktigt kunna bevara den biologiska mångfald
som är beroende av död ved och gammal skog. Tidigare
avverkningar och u�ag av virke kan ha gjort a� död ved
och gammal skog saknats under någon/några perioder.
Denna avsaknad av kontinuitet av död ved eller gammal
skog kan innebära a� många arter försvinner. Risken är stor
a� många svårspridda arter inte kan komma tillbaka även
om skogen blir gammal igen eller om den döda veden ökar.
De�a eftersom arterna inte finns kvar vare sig i området
eller i landskapet runt omkring (Dahlberg 2011). Bristen
på skog med kontinuitet är även det främsta skälet till det
stora antalet rödlistade skogsarter. ArtDatabanken skriver:
“Anledningen till a� tre av fyra rödlistade skogsarter minskar
är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar.
Utformningen av skogsbruket, och särskilt trakthyggesbruket,
bedöms därför vara den faktor som har starkast negativ inverkan
på skogens arter.” (Larsson m.fl. 2011). Trots värdet av a�
bevara dessa skogar minskar arealen kontinuitetsskog
kontinuerligt på grund av skogsbrukets fortsa�a
avverkningar (Dahlberg 2011). Den ökningen som ske�
av död ved och gammal skog kan inte kompensera för
den minskning som samtidigt sker av kontinuitetsskogar
och av skogar med höga naturvärden och förekomster av
svårspridda arter.

Fig.10. Andelen äldre skog i skogslandskapet
(Riksskogstaxeringen 2014)
Över 20% gammal skog
6-20 % gammal skog
0-5 % gammal skog
Formellt skyddad skog
Kal�äll
Gräns för område med stor andel
kontinuitetskog (Skogseko 2014)

”De här fåglarna har goda skäl a� vara arga eftersom
vi människor har förstört deras livsvillkor.”
Del av annons från Nordens ark 2014 “Angry Birds”.
Nordens ark är en stiftelse och en svensk djurpark som
i bevarandesyfte specialiserat sig på a� föda upp svenska
utrotningshotade arter. I december 2014 annonserade
djurparken på de�a sä� för a� uppmärksamma frågan
kring den pågående förstörelsen av många svenska fåglars
livsmiljöer (Göteborgs Posten 2014-12-30).
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3.5 Skogsbruket påverkar arterna mest
Det moderna skogsbruket, med det trakthyggesskogsbruk som bedrivs, är det som
påverkar den svenska skogens arter mest. Skogsstyrelsen skriver i en rapport kring
kontinuitetsskogar a�: ”Slutavverkning är den skogsbruksåtgärd som mer än andra påverkar
biologisk mångfald i skog. Införandet av trakthyggesbruk i stor skala i Sverige från 1950-talet
har medfört a� e� stort antal skogslevande arter missgynnats, blivit ovanligare och i många
fall rödlistats. Gemensamt för dessa arter är a� de har speciella miljökrav som dåligt eller inte
alls tillgodoses i modernt brukad skog. De är ofta svårspridda och ibland långlivade. Det gäller
framförallt många kryptogamer och insekter, men även vissa kärlväxter och andra djur. Dessa arter
har sina rikligaste förekomster i skogar som ännu inte trakthyggesavverkats.” (Dahlberg 2011).
Samma slutsats och bedömning framgår av den landstudie (Naturvårdsverket 2011) och
den rapport Sverige lämnat till FN (Naturvårdsverket 2010) kring hur man lever upp till
och arbetar med konventionen om biologisk mångfald (CBD). Enligt landstudien och
rapporten till FN, vilka båda kan ses som Sveriges officiella hållning i frågan kring landets
biologiska mångfald framgår bland annat följande: För de ca 2000 rödlistade skogslevande
arter som förekommer i Sverige utgör skogsbruket det allra största hotet. Totalt bedöms
1600 av dessa arter vara kraftigt påverkade och hotade av skogsavverkningar. Andra starka
hot mot arterna är bor�agning av död ved och/eller igenväxning/förtätning av skogar. Som
jämförelse kan nämnas a� enbart ca 50 arter bedöms vara kraftigt hotade av försurning.
A� skogsbruket kommit a� bli en så betydelsefull faktor för utarmningen av skogens arter
beror på de nya trakthyggesmetoder som utvecklats i landet sedan 1950-talet. Metoder som
innebär a� i princip hela skogsbestånd avverkas på en gång för a� ersä�as av planterad
eller frösådd skog. Från 1950-talet fram till idag har denna avverkningsmetod kommit
a� omfa�a ca 60 procent av landets produktiva skogsmark. När dessa slutavverkningar
görs försvinner de flesta träden på en gång vilket gör a� skogsbeståndets kontinuitet
bryts. Denna mycket drastiska förändring innebär en omvandling av skogsekosystemen
i grunden och utgör den största orsaken till skogsbrukets utarmning av skogens
mångfald. Förutom a� den skogliga kontinuiteten bryts och träden försvinner så innebär
även avverkningen e� förändrat mikroklimat orsakat av mer vind, mer sol och ökade
temperaturskillnader mellan na� och dag. Sammanfa�ningsvis innebär de�a en radikal
förändring av villkoren för samtliga arter i området. För de flesta av naturskogens
arter är denna förvandling av livsmiljön så ogynnsam a� de snabbt försvinner efter
en slutavverkning. Skogens arter påverkas dock inte enbart av slutavverkningarna
utan den framtida skogen formas dessutom av dessa avverkningar. De�a eftersom
avverkningsmetoden formar egenskaperna hos de nya bestånden som växer upp efter
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Fig.12. Skogsbrukets ”kretslopp” skiljer sig från
skogens då träden avverkas och tas ut ur skogen.
Plantor körs sedan in och planteras. Skogsbrukets
”kretslopp” utgör mer en ”tårtbit” som man tagit ut
ur skogens kretslopp. De arter som är anpassade till
de senare delarna av skogens kretslopp har svårt a�
överleva i skogsbruksskogarna.

Fig.11. Skogens kretslopp, här symboliserat av
en grans olika levnadsstadier från groende, via
uppväxt, mognande, död och nedbrytning. E�
stort antal arter i skogen är anpassade till granens
olika levnadsstadier, särskilt till de senare. Många
rödlistade arter som fåglar, svampar, lavar, mossor
och insekter är beroende av dessa senare stadier.

Foto Michael Nilsson

slutavverkningen, vilket får konsekvenser som kvarstår under en hel skogsgeneration.
På grund av skogsbruksmetodernas blir de nya bestånden likåldriga, jämnhöga och
homogena. Genom planteringar, röjningar och gallringar skapas oftast bestånd med enbart
en eller två trädarter. Skogsbrukets skogar skiljer sig därmed från naturskogen som oftast
är olikåldrig, flerskiktad, har olika trädslagsblandning och en varierad struktur. Dessutom
innehåller naturskogen en betydligt större andel död ved än vad som finns i kulturskogen.
Den typiska skogsbruksskogen slutavverkas när den är ganska ung. Som jämförelse kan
nämnas a� antalet arter i en boreonemoral urskog (barrdominerad sydsvensk barrskog)
har uppska�ats till ca 8000. I en planterad granskog i samma region bedöms artantalet
vara ca 2000. Ser man till förekomster av olika ekologiska nischer som har stor betydelse
för artrikedomen och den biologiska mångfalden är skillnaderna stora. I en naturskog
förekommer över 100 ekologiska nischer medan det i en typisk skogsbruksskog enbart
finns 16 ekologiska nischer. ( Naturvårdsverket 2011).
Förekomsten av död ved har stor betydelse för skogens mångfald och i en naturskog
utgör mängden död ved 18-40 procent av den totala virkesvolymen (de Jong &Almstedt
2005). Enbart mängden liggande döda träd (lågor) kan i �ällnära urskog utgöra 70
kubikmeter/hektar (Lindner & Östlund 1992). Den
döda veden kan bestå av stående, lutande och liggande
träd i olika nedbrytningsstadier. Den stora variationen
med olika trädarter, fuktighetsgrad, nedbrytningsgrad
m.m. gör a� död ved kan förekomma i över en miljon
kombinationsmöjligheter (de Jong 2004). Kvaliteten
på den döda veden är därför av stor betydelse för
artmångfalden. Ca 7000 svenska skogsarter är beroende
av död ved (De Jong & Almstedt 2005). Mängden död
ved i dagens skogar är mycket mindre än vad som
naturligt förekommer i naturskogar. Ser man till skogen
som helhet i Sverige idag utgör den totala mängden död
ved i genomsni� ca 6 procent av virkesförrådet (Sveriges
Lantbruksuniversitet 2014). Under vissa perioder under
1900-talet var mängden död ved i den svenska skogen
dessutom ännu mindre än den är idag. Den stora
bristen på döda träd under 1900-talet har inneburit stor
påverkan på skogens biologiska mångfald eftersom en
stor del av arterna i de svenska skogarna är beroende av
död ved. Av de nationellt rödlistade arterna är 39 procent
beroende av död ved (de Jong & Almstedt 2005).
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Sedan början av 1800-talet har omkring 100 skogslevande arter utrotats från Sverige och
i e� flertal fall anses skogsbruket vara huvudorsaken. Kunskapen om artförekomster har
dock varit bristfällig varför man kan utgå från a� det finns e� stort mörkertal för arter som
försvunnit. En av de mest kända arterna som utrotats är värmlandslaven, som under 1960talet försvann från sin begränsade utbredning i norra Värmland. Avverkning av skog i
närheten av dess sista lokal anses ha orsakat e� förändrat mikroklimat vilket slagit ut arten
(Naturvårdsverket 1994). I övrigt har värmlandslav enbart påträffats på e� fåtal lokaler i
Norge och Kanada. Av de nationellt rödlistade skogsarterna bedöms idag 100 arter som
akut hotade (CR). Exempel på akut hotade skogsarter är vitryggig hackspe�, saffransticka,
hårig skrovellav, skuggbräken, vedtrådmossa, Bechsteins fladdermus, och barrskogslavfly
(ArtDatabanken 2010). E� exempel på en annan art som minskat mycket starkt är
trådbrosklav. Trådbrosklav, som främst förekommer på gran, är stark hotad (EN) och den
fanns förr i hela landet. Idag är det den försvunnen från
” - För många skogsarter som na- en stor del av södra Sverige och utdöd i elva län. Arten är
känslig för u�orkning och skogsbruksåtgärder
turligt har sin hemvist i landet är mycket
(Sveriges Nationalatlas 1996, ArtDatabanken 2010).
större delen av landskapet därför Utöver de nationellt rödlistade arterna finns även många
inte längre möjligt a� överleva i.” andra skogsarter som minskat drastisk. Exempelvis
barrskogsmesar som talltita, tofsmes och svartmes, vilka
(Skogsstyrelsen 2009).
minskade med 80 procent mellan 1945 -1975 (Olsson
1992). Minskningen har därefter fortsa� för många skogsfåglar i de fågeltaxeringarna
som gjorts mellan 1975 - 2014 (Green & Lindström 2013). En annan fågelart som minskat
starkt är lappmes. Fågeltaxeringar visar a� lappmesen under de senaste 16 åren i Sverige
minskat med två tredjedelar. Man bedömer a� ”det mesta pekar mot a� lappmesen har svårt a�
klara sig i det modernt brukade landskapet”. De lappmesar som ses på fågelru�erna ses nästan
uteslutande i obrukad skog (Green & Lindström 2013). Även skogsarter som kungsfågel,
entita och duvhök minskar. Undersökningar visar även a� flera skogslevande kärlväxter
som linnea och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av
1900-talet (ArtDatabankens hemsida 2014-10-10). Påverkan på skogens
arter är mycket omfa�ande. Sammantaget bedöms minst 20 procent av
Sveriges skogslevande växter, djur och svampar missgynnas och minska
som följd av modernt skogsbruk (Dahlberg 2011). Det finns dessutom en
stor utdöendeskuld för många arter orsakad av tidigare skogsbruk och
markanvändning. Vissa arter går fortfarande a� hi�a på enstaka lokaler
men deras populationer är för små och deras miljöer för fragmenterade
för a� de skall överleva långsiktigt. Tar man utdöendeskulden i beaktande
bedöms de längsiktiga effekterna för många ”gammelskogsarter” bli
betydligt värre än vad dagens prognoser visar (Weidong m.fl. 2002). I
Finland bedöms 1000 boreala skogsarter ingå i utdöendeskulden (Hanski
2000). Angående det svenska skogsbrukets påverkan på skogsarterna
skriver Miljömålsrådet ”Avverkningsnivån i skogen är mycket hög, vilket
bl.a. beror på a� efterfrågan på biobränsle ökar. Skogsresursen ny�jas intensivt.
Trådbrosklav är en lavart som är hotad av främst
skogsbruk. Laven har försvunnit från större delen
av si� tidigare utbredningsområde i Sverige.
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Många hotade och missgynnade arter

Skogsbrukets starka påverkan på skogens biologiska mångfald gör a�
skogsbruket inte kan betraktas som långsiktigt hållbart. De�a konstateras
av Naturvårdsverket i Sveriges rapport till FN (angående konventionen
om biologisk mångfald, CBD) där man med utgångspunkt från
situationen för den biologiska mångfalden i landets skogar skriver: ”För
närvarande är skogsbruket inte långsiktigt hållbart med avseende på biologisk
mångfald.” (Naturvårdsverket 2010). ArtDatabanken gör i sin nationella
lista över rödlistade arter (Gärdenfors 2010) i princip samma analys som
i Sveriges i sin landstudie och rapport till FN. Angående skogsbruket
hänvisar man till skogsstyrelsen som anser a�: ”Under 1900-talet har
landskapet formats av det rationella industriskogsbruket, en process som
fortfarande pågår. Denna långa historia av olika slags markutny�jande och
skogsbruk har resulterat i e� landskap där bara smärre delar påminner om e�
mer naturligt skogstillstånd (Skogsstyrelsen 2008). För många skogsarter som
naturligt har sin hemvist i landet är större delen av landskapet därför inte längre
möjligt a� överleva i (Skogsstyrelsen 2009).”

Foto Mats Kartström.

Skogar med mycket höga naturvärden avverkas alltjämt, men även fortsa�
bristfällig hänsyn vid föryngringsavverkning påverkar mångfalden negativt.
E� flertal vanliga skogslevande arter minskar. Föryngringsavverkning av
naturskogsliknande bestånd är den enskilda åtgärd som bedöms hota flest arter.”
(Miljömålsrådet 2008).

Norna är en missgynnad
skogsorkidé som är skyddad enligt
artskyddsförordningen och EU:s
art- och habitatdirektiv.

Landstudie visar skogsbrukets påverkan
Skogsbilvägar

Kontinuitetsskog

I Sveriges landstudie, som togs fram i samband med
rapporteringen till FN år 2011, visas förändringar i det
svenska skogslandskapet orsakade av skogsbruket (Biologisk mångfald i Sverige, Monitor 22, SNV 2011). Kartorna
är utdrag ur rapporten och visar dels på kalhyggesbrukets
påverkan på e� område i Wilhelmina kommun och dels på
skogsbilvägarnas utbredning öster om Jokkmokk från år
1935 fram till 2008.

Gröna områden är produktiv skogsmark som aldrig slutavverkats. Gula områden visar produktiv skogsmark där slutavverkning ägt rum. Område kring Wilhelmina på 4160
kvadratkilometer år 1935 och dess utveckling till år 2004.
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Det finns e� flertal internationella konventioner
och överenskommelser som berör skyddet av
arter och biologiska mångfald. Många av dessa
tillkom redan på 1970-talet. Den viktigaste
av konventionerna är konventionen om
biologisk mångfald (Riokonventionen, CBD)
från år 1993. Även den till Riokonventionen
uppföljande FN-överenskommelse som kallas
Nagoyaöverenskommelsen från år 2010 utgör e�
mycket viktigt dokument. För a� en konvention
skall träda i kraft räcker det inte med a� den
undertecknas av länderna utan den måste också
ratificeras av e� visst antal av länderna.

Washingtonkonventionen (CITES)

Foto Michael Nilsson

4. Internationella
överenskommelser

Washingtonkonventionen trädde i kraft 1975.
Konventionen reglerar handel med hotade växt- Vargen skyddas tillsammans med bland annat lodjur,
och djurarter. Anslutna länder har bland annat sparvuggla, lappfela och ekoxe av Bernkonventionen.
infört in- och utförselförbud för de mest hotade
arterna. Konventionen omfa�ar främst arter som lever i tropikerna som ex. papegojor,
elefanter, tigrar, människoapor, noshörningar och orkidéer. Även en del svenska arter
omfa�as som varg, lo, u�er, alla rovfåglar och ugglor. Sverige är ansluten till konventionen
(Nordiska ministerrådet 1990).

Ramsarkonventionen

Foto Michael Nilsson

Konventionen trädde i kraft 1975. Syftet med konventionen är a� skydda våtmarker
globalt med särskild inriktning på livsområden för vadarfåglar. De anslutna länderna
ska ange internationellt betydelsefula våtmarker som utnämns till ”Ramsarområden”.
Länderna förbinder sig a� skydda de ekologiska värden som är knutna till områdena.
Sverige är ansluten till konventionen (Nordiska ministerrådet 1990).

Den biologiska mångfalden skall skyddas och bevaras som en resurs för kommande generationer.
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Bernkonventionen

Den europeiska naturvårdskonventionen, Bernkonventionen blev antagen 1979 och trädde
i kraft 1982. Syftet med konventionen, som genomfördes på Europarådets initiativ, är a�
skydda europeiska arter av vilda djur och växter och deras levnadsområden. Särskild
vikt läggs i konventionen på arter som är hotade och sårbara. De arter man särskilt
uppmärksammar och som skall skyddas finns med på tre listor (lista I-III). Reglering av
fångstredskap finns på en �ärde lista (Lista IV) (Nordiska ministerrådet 1990). Totalt finns
418 av Sveriges arter med på konventionens listor. En stor del av dessa är fåglar. Som
exempel kan nämnas guckusko, lappfela, vedtrådmossa, varg, lodjur, fransfladdermus,
kungsfiskare, järpe, vitryggig hackspe�, sparvuggla, långbensgroda och ekoxe
(ArtDatabanken 2010).

Bonnkonventionen

Bonnkonventionen ger skydd för fly�ande (migrerande djur) som regelbundet korsar
nationella gränser. Konventionen undertecknades 1979 men trädde i kraft först 1983.
Konventionen ger särskilt skydd för arter där hela bestånd eller delar av dem är akut
hotade. Den ger skydd åt andra arter som är i behov av internationellt samarbete för a�
kunna skyddas. Exempel på arter som omfa�as är alla nordiska rovfåglar, alla vadarfåglar,
många tä�ingar och knölval och blåval (Nordiska ministerrådet 1990).

Konventionen om biologisk mångfald (CBD)

FN har arbetat fram e� flertal konventioner och avtal som berör biologisk mångfald.
Den viktigaste av dessa är kanske konventionen om biologisk mångfald (CBD) som
antogs vid FN:s stora miljökonferens i Rio år 1992. Enligt konventionen förbinder sig
de undertecknande länderna a� bevara landets natur och stoppa utarmningen av den
biologiska mångfalden Ny�jandet av den biologiska mångfalden skall även vara hållbart
och förtjänster som kan utvinnas ur genetiska resurser skall fördelas på e� rä�vist sä�. E�
av målen var a� till år 2010 bromsa upp utarmningen av den biologiska mångfalden. Vid
konferensen deltog en mycket stor del av världens länder och konferensen har följts upp av
e� flertal konferenser exempelvis i Haag 2002 och Nagoya 2010. Länderna som ratificerat
konventionen skall till FN redovisa hur arbetet går
med konventionen (landstudier). Något som Sverige
gjort år 1994 och 2011.

I oktober 2010 höll FN en uppföljande konferens till
Riokonferensen från år 1992. Konferensen hölls i
Nagoya i Japan. Vid konferensen kom man fram till en
överenskommelse som lade fast en plan och en vision
för den biologiska mångfalden till år 2050. Visionen
innebär a� den biologiska mångfaldens värden ska vara
erkända, skyddade, restaurerade och klokt ny�jade
år 2050. Världens länder skall till år 2020 ha vidtagit
snabba och effektiva åtgärder för a� stoppa förlusterna
av biologisk mångfald, så a� världens ekosystem år 2020
är robusta och kan fortsä�a leverera sina livsviktiga
tjänster samtidigt som mångfalden av liv på vår planet
säkras. E� flertal konkreta mål sa�es upp som a�
länderna till år 2020 skall ha skyddat och bevarat minst
17 procent av sina land- och sötva�enmiljöer och minst
10 procent av kust- och havsområdena. De�a skall ske
genom avsä�ande av ekologiskt representativa miljöer
som är väl förbundna i system av reservat och andra
effektiva områdesbaserade naturskyddsåtgärder,
som också är väl integrerade i omgivande landskap
(Naturskyddsföreningen & WWF 2012). Sverige har
ännu inte ratificerat Nagoyaöverenskommelsen trots
a� det är fyra år sedan den undertecknades.
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Foto Tomas Hallingbäck

Nagoyaöverenskommelsen

Grön sköldmossa är fridlyst och omfa�as av EU:s
art- och habitatdirektiv. En stor del av den europeiska
populationen finns i Sverige.

5. EU:s strategi för
biologisk mångfald
År 2011 tog EU-kommissionen fram en särskild strategi
för bevarande av biologisk mångfald; ”Vår livförsäkring,
vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU
fram till 2020” ( KOM(2011) 244). I december 2011
tog även EU:s miljöministrar beslut om strategin
(Council of the European Union 18862/11). I strategin
pekas utarmningen av den biologiska mångfalden
tillsammans med klimatfrågan ut som det allvarligaste
miljöproblemet som EU och dess medlemsländer har
a� arbeta med. Av strategin framkommer a� en stor del
av de i EU:s naturvårdsdirektiv utpekade arterna och
naturtyperna inom EU som helhet inte har ”en gynnsam
bevarandestatus”.
För a� komma till rä�a med den ökande utarmningen
och problemen med gynnsam bevarandestatus sä�er
EU i strategin upp sex olika mål:
Mål 1 – Genomföra fågel- och habitatdirektiven fullt ut
Mål 2 – Bevara och restaurera ekosystem och deras tjänster
Mål 3 – Öka jord- och skogsbrukets bidrag för bevarande och
restaurering av den biologiska mångfalden
Mål 4 – Säkerställa e� hållbart fiske
Mål 5 – Bekämpa invasiva främmande arter
Mål 6 – Bidra till a� avvärja förlusten av biologisk mångfald
globalt
Mål 1 som innebär a� man skall ”Genomföra fågel- och
habitatdirektiven fullt ut” kan ses som en skärpning från
EU när det gäller hur man anser a� länderna skall
tillämpa direktivet. Enligt strategin innebär de�a mål
a� en gynnsam bevarandestatus skall uppnås ”för alla
livsmiljöer och arter av europeisk betydelse och lämpliga
populationer av naturligt förekommande vilda fågelarter”.
De�a i syfte a� ”förhindra y�erligare förluster och
återetablera den biologiska mångfalden i EU”. EU gör även
en precisering av målet när man skriver a� målet innebär
a� man skall: ”Hejda försämringen av statusen för alla arter
och livsmiljöer som omfa�as av EU:s naturvårdslagstiftning
och uppnå en betydande och mätbar förbä�ring av deras status,
så a� till 2020 jämfört med nuvarande bedömningar i) 100
% fler livsmiljöbedömningar och 50 % fler artbedömningar
enligt habitatdirektivet visar en bä�re bevarandestatus, och ii)
50 % fler artbedömningar enligt fågeldirektivet visar en säker
eller förbä�rad status.”

Västlig taiga minskar i Sverige och inom EU
och har inte en gynnsam bevarandestatus.
Västlig taiga är en prioriterad naturtyp i EU:s
naturvårdsarbete. Foto Michael Nilsson.

För Sveriges del visar även senaste rapporteringen från år 2013 a� det sedan förra
rapporteringen 2007 inte ske� några direkta förbä�ringar av bevarandestatusen för vare
sig arter eller naturtyper som omfa�as av art- och habitatdirektivet (ArtDatabanken 2013).
Tvärtom tyder rapporteringen på en försämring av bevarandestatusen. Av de i direktivet
utpekade 89 naturtyperna bedöms hela 81 procent inte ha gynnsam bevarandestatus i
Sverige. Av de 15 utpekade skogstyperna har 14 inte en gynnsam bevarandestatus. Det är
främst i alpina zonen som naturtyperna förekommer på sådan areal a� de har en gynnsam
bevarandestatus. Nedan den alpina regionen utgör de särskilt utpekade naturtyperna på
fastmark endast några fåtal procent (Berglund, 2014). Av de totalt 164 utpekade arterna
bedöms 66 procent inte ha en gynnsam bevarandestatus. En stor del av de naturvärden och
arter som avses bevaras med EU:s naturvårdsdirektiv förekommer i eller har anknytning
till skogslandskapet.
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6. EU:s naturvårdsdirektiv
Inom EU:s miljöarbete regleras naturvården främst av art- och
habitatdirektivet (92/43/EEG) och av fågeldirektivet (79/409/EEG). Dessa
båda direktiv samverkar genom kopplingar mellan direktiven och skapar
tillsammans e� gemensamt instrument för bevarande av biologisk
mångfald inom EU. Till dessa båda direktiv kan även EU:s va�endirektiv
(2000/60/EG) knytas vilken komple�erar art- och habitatdirektivet samt
fågeldirektivet genom a� mer specifikt ställa krav på va�enmiljöernas
kvalitet och status. Dessutom spelar EU:s timmerförordning en roll när
det gäller skogsmiljöerna och möjligheterna a� förhindra avverkningar
som bryter mot ländernas och EU:s miljölagar. EU har därutöver antagit
e� miljöansvarsdirektiv (2004/35/EG) som berör ansvaret i samband med
miljöskador. De�a direktiv omfa�ar även skador på arter och naturtyper
som pekats ut i art- och habitatdirektivet och i fågeldirektivet.
EU-kommissionen pekar särskilt ut fågel- och art- och habitatdirektivet som
viktiga för a� nå gemenskapens mål a� bevara arter och den biologiska
mångfalden när man skriver :”Det är alltså av stor vikt a� både fågeldirektivet och
habitatdirektivet får fullständig och korrekt tillämpning med målet a� ”… bibehålla
eller återställa, med gynnsam bevarandestatus, naturliga livsmiljöer och arter av
vild fauna och flora av gemenskapsintresse”, och hur vi lyckas med de�a kommer
a� visa hur långt vi kan förverkliga våra åtaganden i praktiken.” En av grunderna
för EU:s naturvårdsarbete utgörs av de internationella konventioner som
EU undertecknat. Dessa blir en del av EU-rä�en, exempelvis kan nämnas
Bernkonventionen (87/72/EEG rådets beslut 3 dec 1981), Bonnkonventionen
(82/461/EEG rådets beslut 24 juni 1982), Konventionen om biologisk
mångfald (93/626/EEG rådets beslut 25 okt 1983) och CITES.

6.1 Art- och habitatdirektivet

Fig.13. EU delar in Sverige
i tre olika naturgeografiska
regioner, alpin, boreal och
kontinental.

Syftet med direktivet

Foto Michael Nilsson

Art- och habitatdirektivet antogs av EU 1992. Syftet med direktivet är enligt artikel 1 a�
”bidra till a� säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium som omfa�as av fördraget.”. För a�
den biologiska mångfalden skall kunna bevaras är det viktigt a� livsmiljöer och arter
har en ”gynnsam bevarandestatus” eftersom enligt artikel 1”Åtgärder som vidtas i enlighet
med de�a direktiv skall syfta till a� bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos
livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av gemenskapsintresse.” Definitionen av ”gynnsam

Foto Tomas Hallingbäck
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Mossan brynia och varg omfa�as av
art- och habitatdirektivets krav på
gynnsam bevarandestatus. Båda arterna
är rödlistade i Sverige. EU-kommissionen
utreder sedan en tid tillbaka om Sveriges
jakt på varg är i enlighet med kraven på
gynnsam bevarandestatus.

bevarandestatus” kan sägas vara en situation där
en livsmiljö eller art klarar sig tillräckligt bra
när det gäller både kvalitet och kvantitet och
även har möjligheter a� göra de�a i framtiden.
Det räcker därför inte enbart med a� undvika
a� arter utrotas utan arterna skall förekomma
i livskraftiga populationer inom sina naturliga
utbredningsområden.

Två sä� man skall arbeta på

Direktivet pekar specifikt ut två sä� som
länderna skall arbeta på för a� nå syftet. Dels
skall naturliga livsmiljöer bevaras genom a�
man upprä�ar e� Natura 2000-nätverk som
består av särskilt skyddade områden (art 3-10)
och dels skall arter och djur skyddas genom
direkta åtgärder (art 12-16).

Natura 2000 – områden

Alla EU:s medlemsländer skall enligt direktivet
utse särskilda skyddsområden för de i direktivet
utpekade arterna och miljöerna. Urvalet görs
Fig.14. EU-länderna har utse� e� stort antal
genom a� man pekar ut de för arterna och
naturmiljöer som Natura 2000-områden (gröna
naturmiljöerna mest viktiga områdena. Dessa
områden). Dessa har godkänts av EU-kommissionen
områden skall sedan skyddas som Natura 2000och skyddas av EU:s miljölagstiftning. (Karta EUområden. Dessa områden är enligt direktivet tänkta
kommissionen).
a� ingå i e� stort ekologiskt sammanhängande
nätverk som sträcker sig över hela EU-området. Alla EU:s medlemsländer skall i respektive
land peka ut de områden som faller under direktivets kriterier. Områden som sedan
slutgiltigt av EU förklaras som Natura 2000-område. E� enskilt land kan endast upphäva
e� Natura 2000-område efter samråd med EU-kommissionen (Bengtsson 2000). I Sverige
är regleringen av Natura 2000-områdena införd i miljöbalken. Natura 2000-områdena har
i sig ingen formell skyddsreglering så som e� naturreservat eller nationalpark. Många
Natura 2000-områden är dock skyddade som naturreservat eller liknande. Det särskilda
skydd som finns för e� Natura 2000-område är a� det utgör riksintresse och a� det krävs
tillstånd för a� bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på e� betydande sä� kan
påverka miljön i e� Natura 2000-område (Naturvårdsverket 2003).
Resultatet av de enskilda ländernas arbete med Natura 2000-områden skiljer sig en hel
del (fig.14). Ser man till andel skyddad landyta har Slovenien lyckats bäst
som år 2012 hade skyddat ca 35 procent av sin totala landyta som Natura
2000-områden. Sverige ligger långt ned i statistiken och återfinns först på
21:a plats (av EU:s 28 länder). De�a då vi endast skyddat 14 procent av vår
landyta (SCB 2013). Sveriges skydd är dessutom ojämnt fördelat eftersom
huvuddelen av Natura 2000-områdena ligger uppe i �älltrakterna (fig.15).
I de övriga delarna av landet finns förhållandevis få Natura 2000-områden.
För exempelvis skog är inte heller skyddet heltäckande eftersom det i flera
Natura 2000-områden är tillåtet med skogsbruk (Nilsson 2010).

Strikt skydd av arter

Enligt direktivets artikel 12 skall medlemsländerna införa e� strikt
skyddssystem för vissa djurarter (förtecknade i direktivets bilaga
4a) (bil. 2). Skyddet innebär bland annat a� arternas viloplatser,
fortplantningsområden och rastplatser inte får skadas eller förstöras. Även
avsiktligt dödande eller störning är förbjudet. Medlemsstaterna skall även
enligt artikel 13.1 införa e� strikt system för skydd av vissa växtarter
(förtecknade i direktivets bilaga 4B). Skyddet skall bland annat innebära
förbud mot a� plocka, samla in eller förstöra dessa växter (Bengtsson 2000,
Naturvårdsverket 2009).
Fig.15. Sveriges Natura 2000-områden
ligger främst i �älltrakterna. Övriga delar
av landet har e� glest Natura 2000-skydd.
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Det strikta artskyddet gäller för alla typer av verksamheter (EU-kommissionen 2007,
Naturvårdsverket 2009). Sverige har valt a� införa det strikta artskyddet i den till
miljöbalken kopplade artskyddsförordningen. Det har dock tagit lång tid för Sverige a�
börja tillämpa skyddet och det är fortfarande inte tillämpat på alla verksamheter. Särskilt
stora brister i tillämpningen finns inom skogsbruket.

Skyddade arter och naturtyper

Till direktivet finns e� antal särskilt utpekade naturtyper och arter. Naturtyper och
arter som skall bevaras och för vilka gynnsam bevarandestatus skall upprä�hållas eller
återställas. Av dessa förekommer 89 naturtyper och 164 arter i Sverige. Av naturtyperna i
Sverige utgörs 15 av skogliga naturtyper som exempelvis västlig taiga (9010), näringsrik
granskog (9050), lövsumpskog (9080), näringsrik ekskog (9160) och svämlövskog (91E0).
Bland de svenska arter som förekommer i skog finns arter som skogsrör (1948), norna
(1949), guckusko (1902), cinnoberbagge (1086), större barkpla�bagge (1925), grön
sköldmossa (1386), flodpärlmussla (1029), åkergroda (1214), fransfladdermus (1322),
skogshare (1334) och lodjur (1361). En del av naturtyperna och arterna har av EU pekats ut
som prioriterade vilket innebär a� dessa särskilt skall ägnas uppmärksamhet i ländernas
arbete med direktivet.

Rapporteringskrav

Vart sjä�e år skall länderna enligt artikel 17 lämna en rapport till EU-kommissionen om
hur direktivet har genomförts. Sverige har lämnat sådana rapporter 2001, 2007 och 2013.
Utifrån ländernas rapportering sammanställer sedan EU statistik och gör utvärderingar.

Införlivande i nationell lagstiftning

För a� direktivet skall kunna genomföras krävs det a� länderna inför eller implementerar
direktivet i sin lagstiftning. Här ger EU länderna en viss handlingsfrihet förutsa�
a� direktivets syften nås. EU granskar hur länderna implementerar och tillämpar
direktiven. Sverige har implementerat art- och habitatdirektivet genom a� införa särskilda

Fig.16. Naturen skyddas inom EU genom art- och
habitatdirektivets övergripande krav på gynnsam
bevarandestatus (för vissa arter och naturmiljöer).
De�a skydd är förstärkt med särskilda Natura 2000områden för den mest skyddsvärda naturen. Det
finns även e� strikt artskydd för vissa arter. För vatten gäller krav på god status enligt va�endirektivet.

Strikt artskydd
Gynnsam bevarandestatus
God status
Natura 2000område
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bestämmelser i miljöbalken och i artskyddsförordningen. Enligt direktivet skall vissa arter
omfa�as av strikt skydd vilket bland annat innebär a� åtgärder som kan skada arternas
fortplantningsområden eller viloplatser är förbjudna. För a� få genomföra sådana åtgärder
krävs dispens. Dispens kan dock inte fås för alla typer av åtgärder och i första hand skall
man söka alternativa möjligheter innan dispens får ges. Det finns dock stora brister i
Sveriges tillämpning av direktivet, särskilt när det gäller verksamheter som skogsbruk.

Särskild vägledning för artskyddet

Efter a� direktivet infördes 2002 kom EU-länderna främst a� arbeta med direktivets
första del som omfa�ade inrä�ande av Natura 2000-områden. Direktivets andra krav
på specifikt skydd av arter kom i skymundan. De�a var något som EU-kommissionen
uppmärksammade och som ledde till a� kommissionen i februari 2007 upprä�ade en
särskild vägledning för hur det strikta skyddet av arter skall tillämpas (EU-kommissionen
2007). Kommissionen skriver i denna vägledning a�: ”Hi�ills har uppmärksamheten i
samband med tillämpningen av habitatdirektivet varit fokuserad på införandet av Natura 2000nätverket (av skyddade områden). Denna första avdelning i direktivet handlar om bevarandet av
naturliga livsmiljöer och arters habitat. Direktivet har emellertid också en andra avdelning, som
handlar om skyddet för arter. Särskilt artiklarna 12 och 16 syftar till a� upprä�a och verkställa
e� strikt skyddssystem för arter inom medlemsstaternas territorium.” I vägledningen finns
konkreta exempel på hur direktivet skall tillämpas och vad det omfa�ar för verksamheter.
När det gäller tillämpningen skriver även EU-kommissionen a� “De bestämmelser om skydd
för arter som ges i habitatdirektivet måste ses i sammanhang med internationella konventioner
och andra juridiska instrument inom EU. De närmast aktuella av dessa är Bernkonventionen och
fågeldirektivet.”.

Skadliga åtgärder är förbjudna

Foto Michael Nilsson

I direktivet finns e� antal särskilt utpekade arter som har e� strikt skydd. De�a strikta
skydd innebär a� åtgärder som kan skada arterna är förbjudna. Skall man genomföra
sådana åtgärder krävs a� man söker och får en dispens.

Femton olika svenska skogstyper pekas ut som särskilt skyddsvärda i direktivet. Endast en av
dessa (�ällbjörkskog) uppfyller idag direktivets krav på gynnsam bevarandestatus.
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Foto Michael Nilsson

Verksamheter som omfa�as

Av direktivet, EU-kommissionens handledning och av Naturvårdsverkets handbok framgår
a� i stort se� alla verksamheter omfa�as av direktivet. E� flertal myndighetsprövningar
och domstolsbeslut bekräftar a� direktivet omfa�ar olika typer av verksamheter som
kräver tillstånd men även andra åtgärder som insamling, störningar m.m. omfa�as. Antalet
ärenden där direktivet har aktualiserats verkar ha ökat starkt under de senaste åren.

Även jord- och skogsbruk omfa�as

Det har funnits uppfa�ningar a� jord- och skogsbruk inte omfa�as av direktivet. Av EUkommissionens vägledning (EU-kommissionen 2007) kring det strikta artskyddet framgår
dock a� även de areella näringarna, som jord- och skogsbruk, omfa�as av direktivet. Det
finns e� utslag i EG-domstolen där Tyskland fällts för a� man i sin lagstiftning undantagit
jord- och skogsbruk från bestämmelserna i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
(Case C-98/03). Även svenska myndigheter har idag erkänt de�a förhållningssä�. Av
Naturvårdverkets handbok för artskyddsförordningen framgår: ”A� skogsbruksåtgärder
inte generellt är undantagna bekräftas av e� utslag i EU-domstolen, där Tyskland fällts för a�
i sin lagstiftning ha undantagit reguljärt jord- och skogsbruk från de aktuella bestämmelserna
i habitat- respektive fågeldirektiven (Case C-98/03)”. Naturvårdverket skriver i e� y�rande
till Skogsstyrelsen a� ”Kommissionens vägledning konstaterar också a� artskyddet i direktivet
även gäller skogsbruket och medlemsländerna har en skyldighet a� se till a� det strikta skyddet
genomförs.” (Naturvårdsverket 2013a). Även Skogsstyrelsen anser a� direktivet omfa�ar
skogsbruket vilket framgår av remissen ”Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 §
SvL” (Skogsstyrelsen 2013a).

Hur tillämpas direktivet på skogsbruket i Sverige

När det gäller artskyddet i skogen är tillämpningen i samband med skogsbruksåtgärder
särskilt intressant. De�a då skogsbruket pekas ut som den verksamhet i Sverige som
påverkar skogens arter mest (Larsson m.fl. 2011, Naturvårdsverket 2011). Därför är det
särskilt viktigt a� skogsbrukets åtgärder regleras och anpassas till artbevarandet och
skyddet. För verksamheter som skogsbruk och jordbruk kan länderna välja mellan två sä�
a� genomföra direktivet, antingen inför man en lagstiftning som kräver en strikt prövning
i varje enskilt fall eller så inför man mer generella men tvingande regler. De generella
reglerna måste dock vara utformade så a� de är funktionella för alla arter som omfa�as
av det strikta skyddet och det skall vara möjligt a� lagfara den som inte följer reglerna.
EU-kommissionen skriver i sin vägledning a� oberoende av vilket tillvägagångssä�
medlemsstaterna väljer för a� tillämpa artikel 12 på skogsbruk ”så måste de tillse a� kravet
på strikt artskydd uppfylls” (EU-kommissionen 2007). När det gäller Sveriges agerande har
den svenska staten valt a�, via artskyddsförordningen, införa e� strikt skydd för utpekade
arter vilket ställer krav på prövning i varje enskilt fall. Dessa krav med prövning i varje
enskilt fall gäller även för skogsbruksåtgärder. Enligt EU-kommissionens handledning
kan dock länderna, för näringar som skogsbruk, införa generella tvingande regler förutsa�
a� dessa regler är anpassade till arternas krav och a� bro� mot dessa går a� lagföra.
Sverige har dock inte infört några sådana regler utan idag gäller artskyddsförordningens
krav för skogsbruket. Sverige har dock inte tillämpat artskyddsförordningen beträffande
skogsbruket. Skogsstyrelsen har visserligen under 2014 genomfört vissa förändringar i
naturhänsynen i skogsvårdslagen men denna lagändring innebär inte a� skogsvårdslagen
är i enlighet med direktivets krav och kommissionens vägledning. EU-direktiven ger även
medlemsstaterna möjlighet a� gå längre i sin nationella lagstiftning när det gäller artskydd
än vad direktiven kräver. Exempelvis kan länderna i si� artskydd även innefa�a nationellt
rödlistade och nationellt hotade arter, vilket Sverige inte gjort.
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EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) antogs
1979 och innehåller regler för hur de
europeiska fåglarna skall skyddas och
bevaras. Direktivet omfa�ar samtliga
naturligt förekommande och vilt levande
fågelarter inom EU. Skyddet gäller för
ägg, reden och boplatser. Till direktivet
finns fem olika bilagor och i bilaga 1 listas
vilka arter som är särskilt skyddsvärda.
Totalt finns 64 svenska fågelarter med på
denna lista (bil.4). Bland svenska fåglar
knutna till skog och som listas i bilaga
1 kan nämnas tjäder, orre, spillkråka,
tretåig hackspe�, vitryggig hackspe�,
berguv, sparvuggla, pärluggla och
na�skärra. Enligt fågeldirektivet ska
medlemsländerna vidta åtgärder som är
nödvändiga för a� fågelpopulationerna Fågeldirektivet omfa�ar alla Europas fåglar. Vissa arter,
ska kunna hållas på en nivå som uppfyller som tjäder, skall särskilt prioriteras i skyddsarbetet.
ekologiska, vetenskapliga och kulturella
krav och samtidigt ta hänsyn till ekonomiska krav och rekreationsbehov. De�a skall
ske genom olika åtgärder riktade mot arterna och deras livsmiljöer. Enligt artikel 4
föreskrivs a� särskilda åtgärder generellt skall “vidtas för a� säkerställa deras överlevnad
och fortplantning inom det område där de förekommer” och a� man skall “undvika förorening
och försämring” av fåglarnas livsmiljöer. Man skall även enligt direktivet inrä�a särskilda
fågelskyddsområden, Natura 2000-områden, för de områden som rymmer de största
förekomsterna av prioriterade fågelarter enligt bilaga 1. Direktivet reglerar även vilka
arter som får jagas och vilka jaktmetoder som får användas.

Foto Michael Nilsson

Kopplingar mellan fågel- och art- och habitatdirektivet

EU-kommissionen har inte, så som för art- och habitatdirektivet, ge� ut någon särskild
vägledning för fågeldirektivet. Det finns dock e� flertal rä�sfall och rä�spraxis från
EG-domstolen som berör fågeldirektivet. I kommissionens vägledning för art- och
habitatdirektivet görs även flera kopplingar mellan de båda direktiven vilket visar
på en gemensam tillämpning av direktivens bestämmelser (EU-kommissionen 2007).
Kommissionen skriver i denna vägledning: “De bestämmelser om skydd för arter som ges i
habitatdirektivet måste ses i sammanhang med internationella konventioner och andra juridiska
instrument inom EU. De närmast aktuella av dessa är Bernkonventionen och fågeldirektivet.” Man
lyfter även fram a� ”Det juridiska instrument som närmast sammanhänger med habitatdirektivet
är fågeldirektivet från 1979, som inte bara har samma mål (i det fallet för fåglar) och liknande upplägg,
utan också har likartade bestämmelser i relation till nätverket av skyddade områden (Natura 2000).
Vidare innehåller artiklarna 5 till 9 i fågeldirektivet
vissa liknande bestämmelser om skydd av arter.
Dessutom finns det redan en ganska omfa�ande
rä�spraxis från EG-domstolen. Domskälen i
samband med tillämpning av fågeldirektivet
är därför a� stor betydelse, och de kan många
gånger också appliceras till artiklarna 12 och 16 i
habitatdirektivet.” Man pekar dessutom på a�
de båda direktiven har gemensamt mål kring
“gynnsam bevarandestatus” ”Det är alltså av stor
vikt a� både fågeldirektivet och habitatdirektivet
får fullständig och korrekt tillämpning med målet
a� ”… bibehålla eller återställa, med gynnsam
bevarandestatus, naturliga livsmiljöer och arter av
vild fauna och flora av gemenskapsintresse” (EUkommissionen 2007). Se även kapitel 7.9.
Fågeldirektivet skyddar särskilt fåglarnas
boplatser och fortplantningsområden.
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6.2 Fågeldirektivet

6.3 Övriga EU-regleringar
EU har i oktober 2010 antagit en särskild förordning,
timmerförordningen, som reglerar handel med virke
från olaglig avverkning (förordning nr 1995/2010). Enligt
förordningen, som trädde i kraft i mars 2013, är det inom
alla EU-länder förbjudet a� importera eller sälja virke som
kommer från ”olaglig avverkning”. Med olaglig avverkning
menas “a� avverkningen strider mot lagar och bestämmelser
i det land där avverkningen sker.” Till olagligt avverkat
virke i Sverige räknas sådant virke som har avverkats
utan a� reglerna i skogsvårdslagen och miljöbalken har
följts”. (Skogsstyrelsen 2014a, 2014b). Olagligt avverkat
virke i Sverige skulle kunna vara virke som kommer från
avverkning som ske� i strid med artskyddsförordningen
regler, eller avverkningar som inte är förenliga med
skogsvårdslagens naturhänsynsparagrafer. Lagen gällde
direkt från a� förordningen trädde i kraft i mars 2013. För
a� myndigheterna skall kunna ställa någon till svars krävs
a� de enskilda länderna reglerar sin lagstiftning och inför
straffsanktioner. Sverige har varit sen med a� reglera sin
lagstiftning och antog först i juni 2014 en nationell lag
som trädde i kraft den 1 augusti 2014. Enligt den svenska
lagen kan den som bryter mot EU-förordningen dömas
Det är inom EU förbjudet a� sälja virke som
till böter eller fängelse i högst sex månader (SFS 2014:
kommer från olagliga avverkningar
1009). Straffsatsen är ganska låg och frågan är om bro�
mot timmerförordningen därför kommer a� prioriteras inom rä�sväsendet. Ansvarig
tillsynsmyndighet för förordningen och den nya lagen är Skogsstyrelsen.

Miljöansvarsdirektivet
År 2004 antog EU e� direktiv kallat Miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG). E� direktiv vars
syfte är a� motverka ”miljöskador” på mark, va�en och på den biologiska mångfalden
(”skyddade arter och livsmiljöer”). Principen i direktivet är a� den som är orsaken till en
skada på miljön även har ansvar för skadan och är skyldig a� genomföra åtgärder för
återställning av miljön eller genomföra kompensationsåtgärder. När det gäller skador
på va�en, mark och skyddade arter och livsmiljöer gäller de�a för vissa i direktivet
uppräknade verksamheter. För övriga verksamheter gäller skadeansvaret endast vid
skador på skyddade arter och livsmiljöer och ”när verksamhetsutövaren begå� e� fel eller
försummelse”. Först i augusti år 2007, ändrade Sverige, med anledning av direktivet, sin
nationella lagstiftning (10 kap MB, Förordning om allvarliga miljöskador (2007:667). I
direktivet görs även hänvisningar direkt till EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv
när det gäller den biologiska mångfalden.

Va�endirektivet

EU har antagit e� särskilt direktiv vars syfte är a� skydda va�net, EU:s ramdirektiv för
va�en (2000/60/E) även kallad va�endirektivet. Enligt direktivet är va�en e� arv som måste
skyddas och försvaras och Europas va�en skall senast år 2015 ha uppnå� ”en god ekologisk
och kemisk status”. Målsä�ningarna med direktivet är a�: va�enkvaliteten inte får försämras
jämfört med idag, man skall skydda, förbä�ra och återställa påverkade va�enmiljöer, all
förorening av prioriterade farliga ämnen ska upphöra och försörjningen av dricksva�en
ska säkerställas. Man skall även upprä�a en förvaltning av avrinningsområden för a� nå
en hållbar va�enkonsumtion och för a� skydda va�enmiljöerna. I Sverige har en särskild
myndighet, Va�enmyndigheten, upprä�ats i syfte a� arbeta med EU:s va�endirektiv. I
direktivet finns inga specifika arter utpekade men många av skogsarterna berörs direkt
eller indirekt eftersom de är beroende av va�enmiljöerna. Direktivet berör skogsbruket
då skogsbrukets metoder ofta orsakar skador på va�en och va�endrag. Som exempel kan
nämnas avverkning av kan�oner mot va�en och körskador i va�en och strandområden.
Skador på skogsmarken orsakar även läckage av näringsämnen och tungmetaller som
kvicksilver (Skogsstyrelsen 2015a).
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Timmerförordningen

6.4 Tillämpning och genomförande
EU:s handledning för artskyddet

År 2007 kom EU-kommission med en särskild vägledning för EU:s art- och habitatdirektiv
(EU-kommissionen 2007). Handledningen är direkt inriktad på hur artikel 12 och 16 i Artoch habitatdirektivet skall tillämpas. Dessa båda artiklar i direktivet berör frågan om strikt
skydd av vissa utpekade arter. Huvudsyftet med vägledningen var, enligt kommissionen,
a� många länder i si� arbete med art- och habitatdirektivet främst fokuserat på
områdesskydd och glömt bort direktivets andra del som reglerar skydd av växt och
djurarter. I handledningen riktar kommissionen kritik mot medlemsländerna och menar
a� man måste arbeta mer med det strikta artskyddet och visar i sin vägledning på olika
sä� som länderna skall och kan agera. Av vägledningen framgår bland annat a� skogsbruk
och andra areella näringar inte är undantagna från direktivet och a� det krävs dispens
för åtgärder som skadar de utpekade arternas fortplantningsområden och viloplatser.
Vid dispensprövning skall i första hand alternativ väljas. Dispens kan inte ges för alla
typer av verksamheter. Länderna måste även införa lagstiftning med möjlighet a� beivra
bro� som sker i strid med direktivet. EU-kommissionen avser inte ge ut någon liknande
handledning för fågeldirektivets artikel 5. De�a då man anser a� de två direktiven har
likartade bestämmelser och a� handledningen ger tillräcklig vägledning för tillämpning
även av fågeldirektivet.

EU-ärenden och rä�sfall

Foto Robert Svensson

Det finns e� flertal ärenden och rä�sfall som tagits upp av EU-kommissionen och EGdomstolen som berör EU:s naturvårdsdirektiv. E� viktigt avgörande är EG-domstolens
dom angående om areella näringar som skogsbruk, jordbruk och fiske kan undantas från
naturvårdsdirektivens krav. Frågan, som gällde fågeldirektivets införande, var uppe i
domstolen efter a� Tyskland 1985 infört e� undantag för ”normal användning” av mark
(skogsbruk, jordbruk, och fiske). Domstolen godkände inte de�a utan menade bland annat
a� undantag endast kan medges om det inte finns någon annan lämplig lösning (EGdomstolens dom C-98/03). Domstolens avgörande visar a� exempelvis skogsbruksåtgärder
inte generellt kan undantas från naturvårdsdirektiven. Frågan kring handlingarnas
avsiktlighet och hur medveten man kan anses ha varit om åtgärdernas konsekvenser för
a� kunnat anses ha begå� bro� tas även upp i några domstolsfall (EG-domstolen dom
C-103/00 och C-221/04). När det gäller punkterna 1-3 i 4§ artskyddsförordningen krävs
avsiktlighet vid exempelvis en störning (krävs inte för 4:e punkten).

Skador på skogsmarken vid skogsbruk leder till läckage av bland annat kvicksilver till va�endrag
och sjöar. De�a står i strid med va�endirektivets krav på a� alla va�en skall ha en god status.
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Med avsiktligt anses ”När den som utfört en åtgärd är medveten om den förutsägbara
konsekvensen av si� handlande, det vill säga a� en skyddad art sannolikt till exempel störs eller
förstörs, även om störningen eller förstörandet inte var syfte med åtgärden och ändå genomfört
den.” (Naturvårdsverket 2009). En genomgång av artskyddsförordningens paragrafer görs
i kapitel 7.
Som stöd för tolkningar av fågeldirektivet finns e� stort antal vägledande domar från
EG-domstolen som främst berör undantag enligt artikel 9 i direktivet. Dessa domar bör
även kunna användas för a� tolka art- och habitatdirektivets bestämmelser på liknande
sä� (Naturvårdsverket 2009). EU-kommissionen har även använt dessa domar för sin
vägledning om hur undantagsbestämmelserna (art 12) i art- och habitatdirektivet skall
tolkas. EG-domstolen har i flera fall pekat på hur strikt direktiven skall tolkas (mål C- 6/04
och C-10/96).

Sveriges rapportering till EU

Till de olika direktiven finns även kopplat krav på a� länderna skall rapportera till
EU hur det går med direktivens mål och införlivande. När det gäller de för artskyddet
viktigaste direktiven som fågeldirektivet och artskyddsdirektivet har Sverige gjort flera
rapporteringar. Art- och habitatdirektivet har rapporterats år 2001, 2007 och 2013. Den
första rapporteringen innehöll främst en redovisning om hur Sverige införlivat direktivet
i lagstiftningen. Vid den andra rapporten 2007 redovisades även bedömningar av
statusen för miljöer och arter och om dessa uppnådde direktivets krav på en gynnsam
bevarandestatus. Av redovisningen framgick a� 62 procent av de i direktivet utpekade
miljöerna i Sverige inte uppnådde en gynnsam bevarandestatus. För de skogliga miljöerna
bedömdes a� endast en av sexton av de i Sverige utpekade skogsmiljöerna hade gynnsam
bevarandestatus. Av direktivets utpekade 150 arter bedömdes 101 arter (67 procent) inte ha
en gynnsam bevarandestatus i Sverige (ArtDatabanken 2007). Sveriges tredje rapportering
år 2013 visade inga direkta förbä�ringar av läget för de utpekade arterna och miljöerna.
Det var fortsa� samma problem a� nå direktivets krav på gynnsam bevarandestatus.
Ungefär hälften av arterna och tre �ärdedelar av naturtyperna hade inte en gynnsam
bevarandestatus. Av de utpekade 15 särskilda skogsnaturtyperna saknade 14 en gynnsam
bevarandestatus (ArtDatabanken 2014).
Sveriges rapportering av fågeldirektivet har varit svårare a� få ta del av. Inga svenska
officiella sammanställningar har gå� a� få tag på då rapporteringen av svenska myndigheter
gjorts direkt in i EU:s datasystem. En sammanställning från EU-kommissionen redovisar
dock a� Sveriges senaste rapportering från år 2013 visar en minskning av 26 procent av
Sveriges häckande fågelarter. Ur e� långsiktigt perspektiv redovisas en minskning för 35
procent av fågelarterna (EU-kommissionen 2014).

Har Sverige genomfört EU:s naturvårdsdirektiv?

Foto Michael Nilsson

Sverige anslöt sig till EU i januari 1995. Det är nu snart 20 år sedan och Sverige borde
under den tiden ha hunnit med a� införa naturvårdsdirektiven i sin lagstiftning och i sin
lagtillämpning. I samband med a� Sverige skulle införa en ny miljöbalk skrev regeringen
i december 1997 i sin proposition angående den nya lagen a� ”Genom bl.a. ändringarna i
jaktlagen framgår nu tydligare a� fågeldirektivets samt art och habitatdirektivets bestämmelser
har genomförts i landet.” (Prop. 1997/98:45). Några år senare meddelar dock EUkommissionen a� man vid granskning funnit a� Sverige inte korrekt har genomfört artoch habitatdirektivet och fågeldirektivet i den svenska
lagstiftningen. Kommissionen hade en omfa�ande kritik
kring brister i den nya miljöbalken (Bengtsson 2000).
Kommissionen vidtog även rä�sliga åtgärder genom
a� inleda två överträdelseförfaranden och översände e�
motiverat y�rande 1999 i enlighet med artikel 226 i EGfördraget (Winqvist 2006).

Även va�enlevande arter kan drabbas negativt av skogsbruk.
Bred palje�dykare omfa�as av art- och habitatdirektivets
strikta skydd. Den vuxna skalbaggen lever i små sjöar och
har sin fortplantning uppe på land i skogsmiljö.
48

ändringen av
skogsvårdslagen
anses fullt ut följa
direktiven och EUlagstiftningen...”

Därefter har kommission inte
haft några erinringar och rent
juridiskt se� så ser det ut som
Sverige infört direktivet. Men
för a� fullt ut införa direktivet
krävs även a� man tillämpar
det. Av den enkätundersökning
som Skogsstyrelsen gjort hos landets
länsstyrelser (Skogsstyrelsen 2013a) framgår
a� artskyddsförordningen och därmed även
art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
inte tillämpas inom skogsbruket. En brist på
tillämpning som pågå� inom skogsbruket
Avverkningar i skogar med fridlysta arter kan vara
i snart 20 år. Skogsstyrelsen har 2014
olagliga och stå i strid med EU:s timmerförordning och
gjort förändringar i skogsvårdslagen
naturvårdsdirektiv.
(Skogsstyrelsen 2013a, 2014a) i syfte a�
införliva artskyddsförordningen och artoch habitatdirektivets och fågeldirektivets krav i skogsvårdslagen. Ändringarna innebär
vissa generella hänsynskrav och krav på prioriteringar av miljöhänsyn i samband med
skogsbruksåtgärder. Förändringarna är dock inte i enlighet med direktivets krav och EUkommissionens handledning (2007) som medger a� länderna kan, för areella näringar
som skogsbruk, införa generella tvingande regler. De�a förutsa� a� dessa regler är
anpassade till arternas krav och a� bro� mot går a� lagföra. Något den nya ändringen av
skogsvårdslagen inte innebär. De�a eftersom de nya kraven på hänsyn i skogsvårdslagen
begränsas av a� det pågående skogsbruket inte avsevärt får försvåras. Nivån för den
hänsyn man med stöd av lagen kan kräva blir därmed för låg för a� arterna skall
upprä�hålla eller uppnå en gynnsam bevarandestatus i enlighet med direktivets krav.
Det saknas även artvisa regleringar i lagen som visar på vilken hänsyn man skall ta till
respektive art. Skogsvårdslagen ger inte heller någon möjlighet, a� så som direktivet kräver,
i efterhand lagfara den som bryter mot föreskrifterna. Denna tolkning av lagändringens
innebörd relaterad till direktivets krav delas även av Naturvårdsverket som i si� y�rande
angående lagförslaget skriver: ”Naturvårdsverket anser a� bestämmelser om naturvårdshänsyn
måste vara direktsanktionerade vilket inte är fallet i dag…..E� fullgo� system för a� genomföra
art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet för skogliga åtgärder kräver enligt Naturvårdsverket
sannolikt ändringar i både skogsvårdslagstiftningen och tillsynsförordningen” och a� ”Nuvarande
förslag bedöms vara e� steg på vägen men förslaget begränsas starkt av intrångsbestämmelsen.
EU-domstolens praxis gällande artskydd och skogsbruk visar a� regelverket måste genomföras utan
inskränkningar.”(Naturvårdsverket 2013a).
Sverige kan därför inte anses fullt ut följa direktiven och EU-lagstiftningen eftersom
viktiga delar saknas i skogsvårdslagen. Tillräcklig reglering finns visserligen genom den
parallellt gällande miljöbalken och artskyddsförordningen (generellt skydd för de svenska
rödlistade arterna saknas vilket borde finnas). Tillämpningen är dock mycket bristfällig,
vilket gör a� skogsbruket i praktiken har undantagits och undantas fortsa� till stora delar
från EU:s naturvårddirektiv.
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Efter EU-kommissionens kritik gjordes en
statlig utredning som föreslog e� flertal
ändringar i miljöbalken (Bengtsson 2000).
Den nya lagen med ändringarna antogs
2001 (prop. 2000/01:111). Samma år skrev
Naturvårdsverket sin första rapport till EU
angående hur man klarar av a� uppfylla
art- och habitatdirektivet Naturvårdsverket
2001). Av denna rapport framgår a� Sverige
infört direktivet i lagstiftningen och när det
gäller artskyddet skriver man a� ”Samtliga
arter förtecknade i direktivets bilaga 4a och
4b omfa�as av artskyddsförordningen (SFS
1998:179). Sverige har i denna
förordning infört det skydd som
” Sverige kan
erfordras enligt direktivets artikel
inte med den nya 12.2 och 13.b.”

7. Svenskt artskydd
7.1 Artskyddsförordningen
Sverige har valt a� införa artskydden i EU:s artoch habitatdirektiv och fågeldirektiv via regler i
miljöbalkens 8§ och den till miljöbalken kopplade
artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Förutom
de av EU utpekade arterna finns även skydd för
nationellt fridlysta arter i artskyddsförordningen.
Denna fridlysning är dock främst inriktad
på a� motverka skada genom plockning och
insamling. Skyddet omfa�ar även exploatering
och tas ibland upp i tillståndsärenden. De
areella näringarna, jord- och skogsbruk, berörs i
praktiken inte av förbudet a� skada de nationellt
fridlysta arterna även om det inte direkt framgår
av artskyddsförordningen. Sverige har inte
i förordningen infört något generellt skydd
för nationellt rödlistade eller hotade arter. I
förordningen finns även regler kring handel,
transport, förvaring, förevisning m.m. av djur
och växter. Dessa delar belyses inte här.
ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN
1 §: Bemyndiganden
Lodjuret skyddas av såväl EU:s artskydd som av det svenska
2-3 §§: Definitioner med mera
artskyddet. Jakt är dock tillåten i den svenska lagstiftningen
4-9 §§: Fridlysning av vilda djur och växter
trots a� lodjuret inte har en gynnsam bevarandestatus.
10-15 §§: Undantag och dispenser från
fridlysningsbestämmelserna
16-22 §§: Import, export och reexport
23-27 §§: Förvaring, handel och transport av levande djur och växter
28-34 §§: Undantag från 16-18 och 23-27 §§
35-36 §§: Preparering
37-39 §§: Anläggningar för pälsdjursuppfödning
40-45 §§: Förevisning av djur av vilda arter
46-50 §§: Tillståndsprövning
51-54 §§: Skyldighet a� föra förteckning
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Direktiven i svensk lag

Det är främst i artskyddsförordningens 4§ som skyddet för
EU-direktivens utpekade djurarter regleras. Enligt 4§ gäller e�
fridlysningsskydd för fåglar och de djurarter som markerats med N
eller n i förordningens bilaga 1. Enligt 4§ (p. 1-3) är det förbjudet a�
avsiktligt fånga, döda eller störa djuren eller samla in ägg. De�a gäller
särskilt under djurens parnings-, uppfödnings- och fly�ningsperioder.
Det råder även förbud mot a� skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden och viloplatser (p.4). Det sista förbudet enligt
p.4. gäller oavse� om skadan eller förstörelsen sker avsiktligt eller
oavsiktligt. Förbuden gäller alla typer av åtgärder förutom för jakt och
fiske eftersom det för dessa finns e� motsvarande regelverk i jakt- och
fiskelagstiftningen. I sammanhanget bör påpekas a� ”skada eller förstöra”
i 4§ är en översä�ning från EU:s art- och habitatdirektivets ”deterioration
and destruction”. Sverige har valt a� översä�a ”deterioration” med
”skada” istället för ”försämra”. De�a kan ha betydelse för tolkningen
av ordet skada och dess koppling till möjliga försämringar som kan
ske gradvis beroende på den åtgärd som genomförs. Y�erst är Sverige
skyldig a� tolka sin lagstiftning på e� sä� som innebär a� direktivens
syfte uppnås (art.10 i EG-fördraget) (Naturvårdsverket 2009).
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Foto Sebastian Kirppu

4§ - Skydd för EU-arter

Tjäder skyddas enligt
artskyddsförordningens 4§.

Foto Robert Svensson

Foto Robert Svensson

Hasselsnok och dårgräs�äril skyddas både av art- och habitatdirektivet och artskyddsförordningen. .

5§ - Medel och metoder

I 5§ regleras metoder för fångst och dödande av djur som ej omfa�ar jakt och fiske.
Förbuden gäller alla typer av åtgärder förutom jakt och fiske eftersom det för dessa finns
e� motsvarande regelverk i jakt- och fiskelagstiftningen.

6§ - Kräldjur, groddjur, insekter

Artskyddsförordningens 6§ reglerar skyddet av nationellt fridlysta kräldjur, groddjur och
ryggradslösa djur som inte omfa�as av 4§. Enligt 6§ gäller a� ” I fråga om sådana vilt levande
kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet
a� i den omfa�ning som framgår av bilagan 1. döda, skada, fånga eller på annat sä� samla in
exemplar, och 2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.” Förbuden gäller även om skadan
sker oavsiktligt. Förbudet gäller alla typer av åtgärder. Enligt Naturvårdsverkets handbok
är de areella näringarna undantagna förbudet om pågående markanvändning avsevärt
försvåras (Naturvårdsverket 2009).

7§ - EU-växter
7§ i förordningen reglerar skyddet för de växtarter som omfa�as av EU:s art- och
habitatdirektivs strikta artskydd. För de arter som enligt bilaga 1 till förordningen
markerats med N är det enligt 7§ förbjudet” a� avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp
med rö�erna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen. Förbudet gäller
alla stadier i växternas biologiska cykel.” Förbudet gäller alla typer av åtgärder.

8§ - Övriga fridlysta växter

Foto Michael Nilsson

I 8§ regleras skyddet för de nationellt fridlysta växterna enligt
förordningens bilaga 2. Enligt 8§ gäller ” I fråga om sådana vilt
levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga
2 till denna förordning är det förbjudet a� i den omfa�ning som framgår
av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sä� ta bort eller skada
exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.”
Förbuden gäller även om skadan sker oavsiktligt. Förbudet
gäller alla typer av åtgärder. Enligt Naturvårdsverkets handbok
är de areella näringarna undantagna förbudet om pågående
markanvändning avsevärt försvåras (Naturvårdsverket 2009).

Dispensmöjligheter

I artskyddsförordningen finns även regleringar angående
möjligheterna a� få dispens från gällande förbud (14-15§).
När det gäller möjligheterna a� få dispens för förbud som
omfa�ar de arter som omfa�as av EU:s art- och habitatdirektiv
och fågeldirektiv så regleras de�a i 14§. Länsstyrelsen kan ge
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Grodor skyddas av artskyddsförordningens 4 § och 6 §.

Barkkvastmossa skyddas av
artskyddsförordningens 8 §.
Mossan omfa�as även av
art- och habitatdirektivet och
är nationellt rödlistad.

Ansvarig myndighet
Ansvarig tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen är de regionala länsstyrelserna.
Naturvårdverket har ansvar för a� ta fram informationsmaterial och handledningar kring
tillämpningar av lagen.

7.2 Områdesskydd och strandskydd
Arter kan även skyddas genom a� särskild skyddsvärda mark- eller va�enområden
skyddas genom a� områdesskydd inrä�as. Regler om områdesskydd finns införda i
miljöbalken och kan utgöras av naturreservat, nationalpark, Natura 2000-område och
biotopskydd.

Fridlysningsskyddet och artskyddet har i Sverige främst tillämpats för a� skydda mot insamling och i
samband med byggnation. Foto Michael Nilsson.
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Foto Tomas Hallingbäck

enstaka dispenser men inte generella. Prövningen bör ske art för art. För a� få
dispens krävs först och främst a� det finns ”skäl” för dispensen. De skäl som
kan medge dispens är a� dispensen behövs för a� skydda vilda växter- och djur/
bevara livsmiljöer, undvika allvarlig skada på gröda/boskap/skog/fiske/va�en
eller annan egendom, av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra
tvingande skäl som har e� allt överskuggande allmänintresse, för forsknings-/
utbildningsändamål, för återinplantering/återinförsel/uppfödning av art eller för
selektiv i liten omfa�ning få samla in och förvara vissa exemplar. Möjligheterna
a� få dispens styrs y�erst utifrån vad som regleras i EU:s naturvårdsdirektiv och
i de vägledande domar som finns i EU-domstolen. Även vad som framkommer
av EU-kommissionens vägledning för art- och habitatdirektivets strikta artskydd
måste vägas in. Enligt Naturvårdsverket finns det begränsade möjligheter a�
lämna dispens (Naturvårdsverket 2009). Om dispens anses vara möjlig måste
man enligt artskyddsförordningen i nästa steg konstatera om det finns ”någon
annan lämplig lösning”. Finns alternativ lösning måste denna väljas. Alternativen
kan handla om val av andra platser för åtgärder, olika typer av åtgärder/
byggnationer, alternativ teknik m.m. Finns ingen annan lämplig lösning
måste det göras en bedömning hur artens bevarandestatus påverkas. Enligt
artskyddsförordningen får en dispens ”inte försvåra upprä�hållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde”. Utredning av
påverkan på artens bevarandestatus Skall ske på e� noggrant sä�.

Strandskydd

Sedan 1952 gäller a� en stor del av Sveriges stränder med dess närområde är skyddade mot
bebyggelse. Skyddet var från början enbart inriktat på a� skydda tillgängligheten och det
rörliga friluftslivets tillgång till stränder. År 1994 infördes i lagen a� skyddet även skulle
omfa�a livsvillkoren för växter och djur. Sedan skyddet infördes har flera förändringar
ske�, vilket le� till en minskning av strandskyddets omfa�ning. Senast år 2014 beslutade
riksdagen om en förändring som innebar a� det blir lä�are a� upphäva strandskydd vid
mindre sjöar och va�endrag.

7.3 Nationella miljömål
Sveriges riksdag har antagit sexton olika miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö,
Ingen övergödning, Levande sjöar och va�endrag, Grundva�en av god kvalitet, Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, E� rikt
odlingslandskap, Storslagen �ällmiljö, God bebyggd miljö och E� rikt växt- och djurliv
(Naturvårdsverket 2014c). Målen antogs av Sveriges riksdag 1998 De flesta av dessa berör
frågan om bevarande av arter eftersom den biologiska mångfalden utgör en grund för
miljöfrågan. Det sista målet, E� rikt växt och djurliv, är dock mer direkt inriktat på frågan
kring artbevarande. Målet definieras som: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och ny�jas
på e� hållbart sä�, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” Som delmål
anges bland annat a� förlusten av biologisk mångfald ska ha hejdats senast år 2010, nationellt
hotade arter skall minska med 30 procent fram till år 2015 (jämfört med år 2000) utan a� andelen
försvunna arter har ökat, samt a� biologisk mångfald och biologiska resurser ny�jas på e�
hållbart sä� senast år 2010.” Regeringen har även senare beslutat om några preciseringar
som bland annat “Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter
är gynnsam och för hotade arter har statusen förbä�rats samt a� tillräcklig genetisk variation är
bibehållen inom och mellan populationer.” Av Naturvårdsverkets år 2014 publicerade rapport
kring arbetet med de svenska miljömålen framgår a� 14 av de 16 miljömålen inte kommer
a� kunna nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Målet ”E� rikt växt- och djurliv”
är e� av de mål som man bedömer ej kan nås. Man skriver ”Många arter och naturtyper

Sjöstränder med dess djur-och växtliv är skyddade generellt i Sverige genom strandskydd. Skyddet
innebär dock inget skydd mot skogsbruk. Foto: Michael Nilsson.
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riskerar a� försvinna och ekosystem utarmas. Främmande arter fortsä�er a� öka. Större hänsyn
behövs när resurser ny�jas, liksom ökat skydd och bä�re skötsel av naturmiljöer.”. Inte heller
målet “Levande skogar” bedöms kunna nås och Naturvårdsverket gör bedömningen a�:
“Inom skogsbruket finns ökad ambition a� leva upp till sektorsansvaret och många framåtsyftande
åtgärder har vidtagits. För flera skogstyper är bevarandestatusen dålig eller otillräcklig och många
skogslevande arter är hotade. För a� nå målet behöver bland annat miljöhänsynen förbä�ras
samtidigt som skydd och naturvårdande skötsel behöver öka.” (Naturvårdsverket 2014c).

7.4 Artskydd i skogsvårdslagen
I skogsvårdslagen finns en särskild hänsynsparagraf som föreskriver vilken naturhänsyn
som skall tas i samband med skogsbruksåtgärder. Den hänsyn som kan krävas med hjälp av
hänsynsparagrafen är dock starkt begränsade på grund av a� den inte får vara så omfa�ande
a� ”pågående markanvändning avsevärt försvåras”. Som pågående markanvändning räknas
i de�a fall skogsbruk. De�a oberoende om marken utgörs av urskog, naturskog eller
mark där skogsbruk aldrig har bedrivits eller inte bedrivits under mycket lång tid.
Enligt rä�sfall och tillämpad praxis får ingrepp i pågående markanvändning endast vara
”bagatellartat”. Är det inte de�a har markägaren rä� till ersä�ning. Möjligheterna a� lagfara
den som bryter mot hänsynsreglerna är även mycket begränsade eftersom bro� inte kan
beivras i efterhand. Det är endast i de fall myndigheten i förhand utfärdat förbud eller
föreläggande som åtal kan väckas. Möjligheterna till förbud eller föreläggande är dock i
sin tur begränsade eftersom dessa endast får användas vid stark
”Sverige har i praktiken misstanke om a� bro� skall begås eller om upprepade bro� har
ske� tidigare. Enligt Skogsstyrelsen undersökningar lever ca 1/3
helt undantagit det
av slutavverkningarna inte upp till skogsvårdslagens minimikrav
svenska skogsbruket från när det gäller naturhänsynen (Skogsstyrelsen 2011b). Med
det skydd som växt- och tanke på a� det anmäls ca 50 000 avverkningar varje år innebär
a� minst 15 000 av dessa strider mot skogsvårdslagens
djurarter har enligt EU`s de�a
hänsynskrav. År 2008 hade ingen dömts eller åtalats för bro� mot
art- och habitatdirektiv
hänsynsparagrafen trots a� lagen då gällt sedan 1994 (Skogseko
och EU`s fågeldirektiv” 2008).
När det gäller skogsvårdslagens krav på skydd av arter gällde till 28 februari 2014 a�
hänsynen främst skulle inriktas mot förekomster av rödlistade arter. Hänsyn skulle även
tas till tjäderspelplatser och växt- och djurarter som är ovanliga i regionen. Från den 1
mars 2014 har skogsvårdslagen ändrats och nu gäller a� hänsynen även skall inriktas
mot förekomster av vissa av de arter som omfa�as av EU:s art- och habitatdirektiv och
fågeldirektiv. Den nya skrivningen i lagen lyder: ”Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska
förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter,
vilka framgår av bilaga 4, samt arter markerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen
(2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade.” (SKFS
2013:2). Orsaken till ändringen är en anpassning till EU:s naturvårdsdirektiv vilka gällt i
Sverige sedan Sveriges medlemskap 1995. Någon full implementering av direktiven kan
man inte anse a� ändringen innebär eftersom hänsynen till arterna fortfarande är begränsad
av reglerna om a� pågående markanvändning inte får försvåras. Det går fortfarande inte
heller a� i efterhand lagföra någon som bryter mot reglerna vilket krävs för a� direktiven
helt skall anses vara implementerade i en brukarlag som skogsvårdslagen.

Foto Stig Björk

7.5 Skogsbruket har kommit undan artskyddet
Sverige har i praktiken helt undantagit det svenska skogsbruket från det
skydd som växt- och djurarter har enligt EU:s art- och habitatdirektiv
och EU:s fågeldirektiv. E� undantag som står i strid med EU-rä�en och
med de krav som EU-lagstiftningen ställer. Enligt EU-kommissionens
vägledning (EU-kommissionen 2007) och domar i EU-domstolen får
medlemsländerna inte undanta skogsbruk från skyddet av växter och
djur som omfa�as av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv. Som
exempel kan nämnas a� Tyskland fälldes av EG-domstolen efter a� man
i sin lagstiftning undantagit jord- och skogsbruk från bestämmelserna
i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (Case C-98/03). Sverige
har visserligen ur en rent juridisk synvinkel infört e� skydd för arter i
enlighet med EU`s direktiv genom artskyddsförordningen. E� skydd
som innebär a� det råder förbud för skogsbruksåtgärder som hotar de
utpekade arterna. Problemet är dock a� de svenska myndigheterna inte
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Det svenska skogsbruket har undantagits från artskyddet.
Det visar den enkätundersökning som gjordes hos landets alla
länsstyrelser 2012.
har tillämpat artskyddsförordningen och dess förbud mot verksamheter som berör
skogsbruksåtgärder och skogsbruk. E� förhållande som gällt sedan 2012 då man, efter
kritik från EU-kommissionen, ändrade artskyddsförordningen. Ansvaret för de�a har de
regionala länsstyrelserna som är tillsynsmyndigheter och som har till uppgift a� tillse a�
artskyddsförordningen följs och tillämpas. Även Skogsstyrelsen har e� delansvar. De�a
eftersom man som ansvarig myndighet för tillsyn av skogsbruket har e� ansvar a� både
informera utövaren av skogsbruket om artskyddet och även informera länsstyrelsen när
arter som omfa�as av skyddet berörs. Y�erst ansvarig för bristerna
i tillämpningen är Miljödepartementet och Naturvårdsverket
“ har handlagts färre än
som skall tillse a� länsstyrelserna utövar si� myndighetsansvar.
Signaler om a� myndigheterna inte tillämpar artskyddet gentemot tio artskyddsärenden som
skogsbruket borde även ha nå� regeringen som har a� svara berör skogsbruksåtgärder
gentemot EU hur Sverige följer EU:s lagstiftning.

under de senaste tolv
åren.”

Av den enkätundersökning som Skogsstyrelsen gjorde till de
svenska länsstyrelserna 2012 framgår det tydligt a� myndigheterna
gå� runt skogsbruket vid tillämpningen av artskyddet i Sverige (Skogsstyrelsen 2013a).
Totalt svarade 16 länsstyrelser (av 21) på Skogsstyrelsens enkät. På Skogsstyrelsens
fråga 1: ”-I hur stor omfa�ning förekommer artskyddsärenden som relaterar till skog och
skogsbruksåtgärder vid din länsstyrelse? (Antal ärenden per år).” svarade 13 länsstyrelser
tydligt a� de inte har haft några ärenden alls (Länsstyrelsen i Dalarna, Gävleborg, Halland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbo�en, Västerbo�en, Västernorrland, Örebro och
Östergötland). Övriga tre länsstyrelser svarade svävande eller a� de haft enstaka ärenden
och a� dessa främst handlat om fåglar (havsörn, rovfåglar, tjäderspelplats). På fråga 2:
- ”Vilka typer av skogsbruksåtgärder rör det sig om?” svarade de tre länsstyrelser som hade
några fall a� det rörde sig om anmälningar om slutavverkning eller avverkningar. På
fråga 3: ”- Vilka typer av arter har rört det sig om?” framkommer av svaren a� det främst
handlat om fåglar som havsörn, rovfåglar och tjäderspelplats. Av svaren från de 16 olika
länsstyrelserna framgår a� det totalt har handlagts färre än tio artskyddsärenden som
berör skogsbruksåtgärder under de senaste tolv åren. Av dessa har samtliga handlat
om fridlysta fåglar. I inget fall har arter som omfa�as av EU:s art- och habitatdirektiv
berörts. Med tanke på a� det anmäls runt 50 000 skogsavverkningar till Skogsstyrelsen
i Sverige varje år bör e� stort antal miljöer med förekomst av skyddade arter ha skadast
eller förstörts av skogsavverkningar. Under den aktuella tolvårsperioden handlar det om
kanske 600 000 anmälda skogsavverkningar. A� inte artskyddsförordningen och EU:s artoch habitatdirektiv och fågeldirektiv berörts i samband med dessa åtgärder är givetvis
orimligt. Den enda rimliga förklaringen är a� skogsbruket systematiskt har undantagits
från artskyddslagstiftningen och EU:s naturvårdsdirektiv.
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7.6 Artskyddsfall
Under senare år kan man se en ökad tillämpning av artskyddsförordningens
bestämmelser. De�a gäller särskilt vid tillståndsärenden i samband med exploateringar
som olika byggnationer och etablering av verksamheter. Även i samband med kommunal
detaljplanläggningen för bebyggelse har lagstiftningen kommit a� tillämpas mer
frekvent. E� av de första fallen där artskyddsförordningen kom upp i direkt tillämpning i
plansammanhang var vid detaljplaneläggning av e� område med större va�ensalamander
i Kungsbacka år 2005 (RÅ 2005 Ref 44) där planen upphävdes på grund av en för dålig
miljökonsekvensutredning. Större va�ensalamander är en strikt skyddad art enligt artoch habitatdirektivet och omfa�as av artskyddsförordningens 4§. Större va�ensalamander
har sedan dykt upp i e� flertal ärenden och rä�sprövningar som exempelvis Norrvikens
trädgårdar 2009, gol�ana Påarp 2010, Borstahusen 2013 och en skola vid Rydebäck 2013.
En detaljplan för gol�ana och hotellbygge upphävdes 2010 av länsstyrelsen i Västra
Götaland eftersom den hotade förekomster av bland annat tjäder, na�skärra, och bred
palje�dykare (se fallstudie nedan). Länsstyrelsen i Norrbo�en anmälde 2012 e� gruvbolag
för bro� mot artskyddsförordningen när lokaler med fridlysta orkidéer förstörts. Även
i samband med vindkraftetableringar har artskyddsfrågan under senare år aktualiserats
och det har då ofta handlat om påverkan på fåglar och fladdermöss. I en dom i mark- och
miljööverdomstolen 2012 avslogs en ansökan om vindkraft vid Mästermyr på Gotland
eftersom störningarna på förekomst av bland annat kungsörn, havsörn och glada ansågs
bli för stora (Mål M8344-11). I Ånge däremot tillät Mark- och miljödomstolen 2013 en
vindkraftanläggning trots förekomst av kungsörn (Mål M7865-12). En annan intressant
dom var mark- och miljööverdomstolens beslut 2013 a� inte tillåta en ansökan om a�
etablera en fröplantage i e� område med kornknarr (Mål M 4980-12).
När det gäller skogsbruk och artskydd har det endast varit e� fåtal fall där
artskyddsförordningen har tillämpats. En orsak är a� länsstyrelserna inte har tillämpat
artskyddet på skogsbruket. Efter a� det ske� förändrade skrivningar i skogsvårdslagen
(SKFS 2013:2) så har nu flera ärenden kommit upp där artskyddsfrågan har aktualiserats. I
november 2014 stoppade länsstyrelsen en avverkning i Dalarna med förekomst av lavskrika
med hänvisning till artskyddsförordningen. Maria Hindemo, skogsvårdskonsulent på
Skogsstyrelsen säger i en intervju a� ”– Markägaren kan begära dispens hos länsstyrelsen för a�
slippa förbudet men vad jag vet har han inte gjort det. Eftersom den här lagtillämpningen är ny för
oss på Skogsstyrelsen ser vi gärna a� han gör det för a� testa om beslutet håller vid en lagprövning.”
(Land 2014). Intressant är a� konsulenten påtalar a� lagtillämpningen är ny trots a� den
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Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västra
Götaland har under senare delen av
år 2014 kommit a� arbeta alltmer med
artskyddsförordningen i samband med
skogsavverkningar. En viktig orsak har
varit a� frågan uppmärksammats
av
ideella miljöorganisationer (tjänstemän på
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen muntligt 2014).
Främst har det rört sig om fågelförekomster
som hotats av skogsavverkningar. Några av
dessa fall har granskats varav fyra presenteras
längre fram i rapporten. Det finns en tendens
i handläggningen a� man försöker använda
föreskrifterna i skogsvårdslagen istället för
a� tillämpa artskyddsförordningen . De�a
De flesta fall där artskyddet tillämpats handlar
genom a� man antingen bedömer a� arternas
om byggnationsärenden och miljötillstånd.
skyddsbehov kan klaras med den generella
naturhänsynen som föreskrivs i skogsvårdslagen
eller försöker komma överens med markägaren.
För a� klara de�a tillämpas ofta samråd enligt miljöbalkens samrådsparagraf 12:6. På
så sä� går man runt artskyddsförordningen och dess skydd. Ansvaret för bedömningen
kring artskyddet förskjuts från länsstyrelsen till Skogsstyrelsen, trots a� Skogsstyrelsen
inte är tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har under hösten 2014 genomfört en förstudie
kring artskyddet i skogen (Skogsstyrelsen 2014b). Syftet med förstudien var a�
”identifiera oklarheter kring tillämpningen av artskyddsförordningen i skogsbruket, praktiska och
organisatoriska problem kopplade till det”. Man skulle även föreslå inriktning och omfa�ning
av e� huvudprojekt med samma namn. Av förstudien framgår a� det finns en mycket
stor osäkerhet och mycket oklara direktiv ute hos myndigheterna kring hur man skall
hantera artskyddet och artskyddsförordningen. Man skriver: ”När en anmälan om en
skogsbruksåtgärd kommer in till Skogsstyrelsen ska en bedömning av åtgärdens förenlighet med
artskyddsbestämmelserna ske. Det är oklart hur de�a ska hanteras på Skogsstyrelsen och om alla
ärenden ska remi�eras till Länsstyrelsen för en sådan bedömning.” Utredningens slutsatser visar
på mycket stora otydligheter och oklarheter i myndigheternas arbete med artskyddet.
Det saknas e� systematiskt arbetssä� för artskyddsförordningen och det råder även stor
kunskapsbrist hos myndigheterna. Även i skogsbruket saknas kunskap och skogsbrukets/
markägarens ansvar är otydligt. Förstudien föreslår a� man går vidare med e� större
projekt i frågan under år 2015.
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Foto Michael Nilsson

gällt i över tio år. U�alandet bekräftar a� varken
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen tidigare
beaktat Artskyddslagstiftningen i samband
med skogsbruk. Y�erligare e� exempel är
det fall där länsstyrelsen i Västra Götaland
åtalsanmält en markägare för a� man avverkat
en tjäderspelplats (se fallbeskrivning nedan).

Foto: Michael Nilsson
Fall 1: Den planerade avverkningen orsakade en stor deba� och diskussion kring bland annat
artskyddet och artskyddsförordningen. Bilden är från e� samråd år 2010 mellan länsstyrelsen,
skogsstyrelsen, markägaren, skogsavverkaren och e� flertal olika miljöorganisationer.

Fyra fallstudier
Det finns få artskyddsfall som berör skogsbruk. Däremot finns flera artskyddsfall som
berör andra verksamheter som exempelvis etablering av bebyggelse, vindkraftverk,
täktverksamhet m.fl. Det finns dock några fall som berör skogsbruket varav de flesta
härrör från Västra Götalands län och då särskilt från Göteborgsregionen (tjänstemän
på Skogsstyrelsen och länsstyrelsen muntligt 2014). A� artskyddsfrågan kommit upp
just i denna region berör mycket på a� enskilda miljöorganisationer som ornitologerna
och Naturskyddsföreningen sedan 2008 lyft krav på a� artskyddsförordningen skall
tillämpas. Ofta har det varit fåglar som berörts av skogsavverkningtar och vid flera fall har
det handlat om tjäderlekplatser. Det finns även fall där kräldjur, kärlväxter och insekter
berörts. För a� belysa frågeställningen kring hur artskyddet har hanterats i samband med
skogsbruksåtgärder redovisas några av dessa fall.

1. Exploateringsområde för golf och hotell och skogsavverkning
I e� större skogsområde öster om Göteborg startades 2006 en planering för en stor
exploatering med gol�anor, hotell och bebyggelse. I området fanns e� flertal enligt
artskyddsförordningen fridlysta arter, som t.ex. tjäder, fiskgjuse, bivråk, na�skärra,
spillkråka, åkergroda och bred palje�dykare (Nilsson 2008). Planerna skapade en
omfa�ande deba� och opinion och e� stort antal ideella miljöföreningar motsa�e sig i
e� gemensamt upprop den planerade exploateringen. Trots det godkände kommunen
en exploatering och antog en detaljplan för byggnationen hösten 2008 (Härryda
kommunfullmäktige 2008). Den av kommunen antagna detaljplanen överklagades
av Naturskyddsföreningen. Överklagandet ledde till a� detaljplanen upphävdes av
länsstyrelsen i februari 2010 (Länsstyrelsen i Västra Götaland 2010). Upphävandet av
planen gjordes med hänvisning till arternas fridlysningsskydd och artskyddsförordningen.
Länsstyrelsen ansåg a� de enligt artskyddsförordningen fridlysta arterna skadades i sådan
omfa�ning a� det krävdes dispens. En dispens som länsstyrelsen även menade inte kunde
ges för denna typ av verksamhet. Länsstyrelsen beslut överklagades sedan till regeringen
av kommunen. Regeringen gick dock emot överklagandet och länsstyrelsens beslut a�
upphäva planen kvarstod (Regeringen 2011).
I juni 2009 samtidigt som detaljplanen var överklagad anmälde markägaren delar
av det planerade exploateringsområdet för skogsavverkning. I området som skulle
avverkas förekom de fridlysta arterna tjäder, bivråk, spillkråka, knärot, åkergroda
och bred palje�dykare (Naturskyddsföreningen i Härryda 2009). Artförekomster som
senare stoppade den planerade gol�ane- och hotellbyggnationen. I samband med
skogsavverkningen vidtog varken Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen några åtgärder
med anledning av förekomsten av de fridlysta arterna (Skogsstyrelsen 2009c). Inga
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Foto: Michael Nilsson
Pågående skogavverkning inom det område där länsstyrelsen senare, på grund av förekomst av
skyddade arter, stoppade planerna på byggnation av gol�ana och hotell.

Foto: Michael Nilsson

särskilda krav ställdes utifrån artskyddsförordningen och man krävde inte heller någon
dispensprövning. På Naturskyddsföreningens begäran om a� dispens skulle krävas för
skogsavverkningen svarade länsstyrelsen a� man saknade direktiv för hur man skulle
hantera artskyddsförordningen i skogsbruket. Miljöerna för de fridlysta arterna kom
därför a� slutavverkas utan a� länsstyrelsen agerade med stöd av artskyddsförordningen
.
Kommentar:
Fallet visar a� länsstyrelsen utövar si� myndighetsansvar olika beroende på typ av
verksamhet. När arterna senare hotades av byggnation använde länsstyrelsen artskyddet i
artskyddsförordningen för a� upphäva kommunens detaljplan och stoppa byggnationen.
När samma område och samma arter hotades av skogsavverkning hänvisade länsstyrelsen
till a� man saknar direktiv för hur man skall hantera skogsavverkningar som hotar de
skyddade arterna. De�a trots a� Naturvårdsverket våren 2009 hade ge� ut en handbok för
artskyddsförordningen och a� EU-kommission 2007 publicerat en särskild rådgivning för
hantering av art- och habitatdirektivet. Av båda dessa dokument framgår a� artskyddet
även omfa�ar skogsbruk och skall tillämpas vid slutavverkningar. Möjligtvis avsåg
länsstyrelsen med si� svar a� man saknade politiska direktiv a� agera eftersom man
rimligtvis bör ha känt till dessa dokument och artskyddsförordningens omfa�ning.

Fall 1: Avverkningen genomfördes utan någon särskild hänsyn till a� det fanns skyddade arter.
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Foto: Leif Danielsson
Fall 2: En spelplats för tjäder avverkades både år 2010 och 2011. Efter uppmärksamhet från en
ornitologisk förening polisanmälde länsstyrelsen den sista avverkningen.

2. Tjäderspelplats 1

En privatperson anmälde år 2009 till Skogsstyrelsen a� en spelplats med ca tio spelande
tjädertuppar hotades förstöras av en planerad skogsavverkning. Tjäderspelplatser är
skyddade enligt artskyddsförordningens 4§ och det krävs dispens för åtgärder som
riskerar a� skada eller förstöra dessa. Inom området fanns även fynd av den fridlysta
orkidén knärot, e� rovfågelbo och signalarten dropptaggsvamp. Skogsstyrelsen bedömde
a� området varit trädbevuxet under längre tid (Skogsstyrelsen 2009b). Anmälan ledde till
en e-postkommunikation mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Hela mejlväxlingen
redovisas i bilaga 1.
Kommentar till mejlväxlingen:
Av e-postkommunikationen framgår a� de ansvariga myndigheterna år 2009 inte hade
några upprä�ade rutiner när det gäller artskyddsärenden som berörde skogsbruket.
Det verkar som om de�a fall var e� av de första som aktualiserade frågan och ledde
till en kontakt mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Det första mejlet (2009-10-20)
från tjänsteman 1 på Skogsstyrelsen där man vänder sig till länsstyrelsen för råd visar
på viss oklarhet om vem av myndigheterna som har tillsynsansvaret. Det visar också
a� man troligtvis inte hade erfarenhet eller har konfronterats med frågan tidigare.
Skogsstyrelsen verkar dock vilja agera. Svar från tjänsteman 2 på länsstyrelsen (2009-1020) går dock i motsa� riktning när man menar a� länsstyrelsen inte kan göra något utifrån
artskyddslagstiftningen. Man hävdar bland annat a� länsstyrelsen inte kan agera utan a�
markägaren först inkommit med en dispensansökan. Det är alltså enligt länsstyrelsen inte
tillräckligt a� en markägare anmält a� han skall avverka på en skyddad tjäderspelplats
för a� man skall kunna agera som tillsynsmyndighet. De�a ställningstagande borde vara
fel eftersom det i länsstyrelsen ansvar för artskyddsförordningen, ingår a� man i aktuella
fall skall informera verksamhetsutövaren om a� dispens kan krävas och a� en ansökan
skall lämnas in. Därefter måste man givetvis bevaka a� inte någon skadlig avverkning
sker utan dispensprövning. Länsstyrelsen skriver dock i si� mejl a� ”Vi anser inte a� vi
har tillräckligt på fö�erna för a� bedriva operativ tillsyn på redan utförda avverkningar i de�a
läge.”. Man verkar av någon anledning anse a� man inte fullt ut kan utöva si� ansvar som
tillsynsmyndighet. Av mejlet framgår även a� ”Ingen av Lst. jurister har hunnit sä�a sig in
i denna fråga nu.” E� citat som tyder på a� inte heller länsstyrelsen har någon upprä�ad
rutin eller erfarenhet för hantering av artskyddsfrågor som berör skogsbruk. Länsstyrelsen
slår även helt ifrån sig si� myndighetsansvar när man skriver a�: ”Jag har diskuterat med XX
och det är vår åsikt a� Lst. inte kan ingripa i de�a läge. Inget ärende har öppnats. ”. Istället lämnar
man i mejlet över ansvaret till Skogsvårdsstyrelsen och menar a� de skall agera med stöd
av skogsvårdslagen. Myndigheternas mejlkommunikation i de�a fall bekräftar tydligt
det som framkom av den enkätundersökning angående artskyddsförordningen - som
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Skogsstyrelsen gjorde till landets alla länsstyrelser år 2012. Av denna enkätundersökning
framkom stora brister i länsstyrelsernas hanteringar av artskyddet i samband med
skogsbruksåtgärder. I princip har enligt undersökningen artskyddsförordningen
och artskyddet i EU:s naturvårdsdirektiv inte tillämpats alls i samband med
skogsbruksåtgärder i Sveriges skogar. I e� mejl (2009-09-30) som Naturvårdsverket,
som är centralt ansvarig för artskyddsförordningen, skickade till den person som anmält
frågan kring tjäderavverkningen, framgår däremot tydligt a� Naturvårdsverket anser
a� artskyddsförordningen gäller även för skogsbruket och a� tillsynsmyndigheten
(länsstyrelsen) har ansvar för a� den tillämpas. Naturvårdsverket skriver: ” I de fall där
e� beslut inte har tagits men en åtgärd som är förbjuden enligt artskyddsförordningen riskerar a�
vidtas, är det egentligen länsstyrelsen som i sin tillsyn ska upptäcka och åtgärda e� sådant fall, dvs.
kräva en dispens eller anmäla till åtal.” Naturvårdsverket skriver även a�” Tillämpningen av
artskyddsförordningen i de�a sammanhang har inte sa� sig än och det är oklart hur vissa viktiga
delar, som till exempel ersä�ningsrä�, ska hanteras”. De�a konstaterande, a� det efter a�
lagen gällt i tio år fortfarande finns oklarheter i viktiga delar och a� tillämpningen “inte
sa� sig än”, är anmärkningsvärt och visar på stora brister i myndighetsutövandet. E�
myndighetsutövande som Naturvårdsverket har e� övergripande ansvar för. U�alandet
bekräftar dock även det resultat som framkom av Skogsstyrelsens enkätundersökning från
2012 (se tidigare).
Fortsa� händelseutveckling:
Efter mejlväxlingen mellan myndigheterna kontaktade Skogsstyrelsen markägaren
och den skogsentreprenör som skulle genomföra avverkningen. Diskussionen som
uppstod kring avverkningen ledde till a� den anlitade skogsentreprenören sa upp si�
avverkningsuppdrag. En ny entreprenör anlitades av markägaren och inför avverkningen
bedömde Skogsstyrelsen och en anlitad naturvårdskonsult a� e� område på ca 1,5 hektar
borde undantas till skydd för tjäderspelplatsen (Skogsstyrelsen 2009b). I februari 2010
genomfördes skogsavverkningen. Vid Skogsstyrelsens besiktning av avverkningen
kunde man konstatera a� hänsyn tagits till tjäderspelplatsen. Under år 2011 avverkades
dock det hänsynsområde man lämnat (länsstyrelsen, muntligt). En avverkning som
innebar a� tjäderspelplatsen förstördes. Ingen tjäderlek finns längre kvar i området
(Göteborgs Ornitologiska Förening, 2014). Avverkningen av tjäderspelplatsen upptäcktes
av Skogsstyrelsen 2011 men anmäldes inte till länsstyrelsen förrän under hösten 2013.
Länsstyrelsen agerade dock inte direkt utan först efter a� den ornitologiska föreningen,
i januari 2014, begärde a� avverkningen skulle anmälas till åtal. Efter de�a skickade
länsstyrelsen i februari 2014 in en åtalsanmälan till polisen om misstänkt artskyddsbro�.
Polisen utreder om åtal skall väckas för bro� mot artskyddsförordningen. Enligt
Skogsstyrelsen (muntligt 2014) är de�a det första fall i Sverige där en åtalsanmälan gjorts
för misstänkt bro� mot artskyddsförordningen i samband med en skogsbruksåtgärd.

Fall 2: Foto 1 visar hur tjäderlekplatsen såg ut år 2009. Vid den tiden spelade ca tio tjädertuppar på
platsen. Foto 2 visar tjäderspelplatsen efter avverkningen som gjordes 2011. Inga tjädertuppar har
noterats spelande på platsen efter avverkningen. Avverkningen har polisanmälts av länsstyrelsen.
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Foto: Michael Nilsson
Fall 3: Skogen med de artskyddade fåglarna hade en mycket riklig förekomst med döda och döende
träd och var varierad med partier med blåbärsris och tjock mossa. E� flertal äldre granar och björkar
förekom liksom en del äldre tallar. I en sumpskog hi�ades den nationellt rödlistade laven hållav.

3. Skog med tretåig hackspe� och talltita
Naturskyddsföreningen och en lokal ornitologisk förening uppmärksammade hösten 2014
a� det förekom tretåig hackspe� (NT) och talltita inom e� skogsområde som anmälts för
avverkning. Man fann även spillning efter tjäder, spår av spillkråka och gjorde e� fynd
av en rödlistad lav, hållav (VU). Skogen var till delar naturskogsartad och det förekom
mycket med döda och döende träd, främst gran. Flera lokala angrepp av granbarkborre
hade skapat stora ansamlingar av döda träd. Det förekom även e� flertal äldre granar och
en del tall. Skogsstyrelsen gjorde efter a� ha få� information från miljöorganisationerna
besök i området tillsammans med länsstyrelsen och den skogsentreprenör som skulle
avverka (Skogsstyrelsen 2014c). Vid samrådet diskuterades lämplig miljöhänsyn som
enligt skogsstyrelsen skulle innebära a� ”artskyddsförordningens regler uppfylls för spillkråka,
tretåig hackspe� och talltita i e� landskapsperspektiv”. Den hänsyn man kom fram till var a�
två mossar med skyddszon skulle sparas och a� delar av skyddszon mot en skogstjärn
lämnas. I en kan�on på ca 30 meter mot e� angränsande naturreservat, skulle alla barrträd
under 20 cm lämnas. Utöver de�a fick ingen underrensning göras och grova tallar och
grova björkar skulle sparas. Alla träd som varit döda i minst e� år skulle lämnas. Om dessa
hänsyn genomfördes så ansåg Skogsstyrelsen och länsstyrelsen a� avverkningen ”uppfyller
kraven för artskyddsförordningens regler för spillkråka, tretåig hackspe� och talltita”.
Kommentar:
Den hänsyn som togs vid avverkningen kan sägas vara förhållandevis stor.
Förutsä�ningarna för a� lämna död ved var genom barkborreangreppen mycket goda
även om man sällan ser a� denna typ av ansamlingar med döda träd lämnas i sådan
omfa�ning som ske� (se foto). Den avverkning som genomfördes innebar dock, trots de
lämnade döda träden, en så stor påverkan på den befintliga skogsmiljön a� de avverkade
områdena knappast längre kan fortsä�a fungera som fortplantningsområden för krävande
skogsarter som exempelvis tretåig hackspe� och talltita. Även spillkråka kan få svårt
a� häcka då den kräver grova träd för sina bohål. De flesta sådana träd, vilka utgjordes
av granar, avverkades. De lämnade döda träden, som varit döda i minst e� år, har inte
heller någon funktion som födosökmiljö för tretåig hackspe� då denna lever av insekter
som finns på döende och nydöda träd. Däremot kan troligen spillkråka söka föda i den
lämnade döda veden. Den avverkade ytan kan inte fungera som livsmiljö för tjäder och
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Foto: Michael Nilsson
Fall 3: Avverkningen innebär en stor förändring av skogsmiljön. Det lämnades dock ovanligt stora
mängder tidigare barkborredödade granar. Dessa kan utgöra e� stort värde för många svampar
och insekter, men har troligen inte så stort värde för tretåig hackspe� och talltita.

Foto: Michael Nilsson

avverkningen riskerar även skapa en barriär för tjädern då den undviker a� flyga över
större öppna ytor. Hänsynen till den rödlistade laven hållav (VU) blev mycket dålig då
skyddszonen avverkades liksom delar av sumpskogen som dessutom kördes sönder (se
foto). Avverkningen kan som helhet knappast anses vara förenlig med miljöbalkens krav
på skydd för miljön och för artskyddade och rödlistade arter. En ansökan om dispens
borde ha gjorts i enlighet med artskyddsförordningens krav.

Fall 3: Hänsyn till sumpskogen med den rödlistade laven hållav blev mycket dålig.
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4. Tjäderspelplats 2

Fall 4: Tjäderlekplatsen där skogsavverkningen planeras. Enligt
Skogsstyrelsens bedömning går det bra a� kalavverka skogen i
bakgrunden (område B). Foto Michael Nilsson.

Foto: Michael Nilsson

Hösten 2014 anmäldes e� skogsområde på ca 12
hektar för avverkning. Mi� i området ligger en
tjäderspelplats (område A fig.17). Spelplatsen
fanns sedan tidigare redovisad i en inventering
av tjäderspelplatser som publicerats av en lokal
ornitologisk förening (Göteborgs Ornitologiska
Förening 2014). Efter uppmaning från samma
ornitologiska förening besiktigades området av
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har därefter inle� e�
samråd enligt miljöbalkens 12§ 6 kap. Man har även
gjort en bedömning av vilken hänsyn som man anser
krävs för a� man skall följa artskyddsförordningen
så a� tjäderns fortplantningsområde inte skadas av
avverkningen (Skogsstyrelsen 2015b). Skogsstyrelsen
skriver i sin bedömning a� det är viktigt a� lekplatsen
lämnas orörd och a� det närmaste området runt om
på ca 500 meter har stor påverkan på tjädern och
lekplatsen. Tjädern undviker enligt Skogsstyrelsen
stora öppna ytor och man bör därför undvika a�
göra kalhyggen (trakthyggesbruk). Trots de�a
anser Skogsstyrelsen a� det kan göras två större
öppna hyggen inom och intill spelområdet (fig.17.
område B och C) där det endast kommer a� bli kvar
enstaka träd. I e� område med gammelskog i norr
(område E) anser man a� avverkning kan ske med e�
maximalt u�ag av 30 procent av virket. Avverkning
bör enligt Skogsstyrelsen ej utföras perioden 1 mars
- 31 juli då man riskerar störa tjädern under dess
fortplantningsperiod.

= Kalhygge
= Avverkning max 30%
= Avverka enstaka granar
= Lämnas orört
= Våtmark/mosse

ca 100 m

Fig.17. Kartan visar Skogsstyrelsens förslag till en
avverkning. Mi� i området ligger en tjäderspelplats
(A). Skogsstyrelsens bedömning a� tjäderns spelplats
och fortplantningsområde inte skulle komma a�
skulle skadas om skogen avverkas på de�a sä�.

Fall 4: Delar av den avverkningsanmälda skogen (område E)
utgörs av gammelskog med flera signalarter som havstulpanlav,
gammalgranslav, klippfrullania och stor revmossa. Skogsstyrelsen
rekommenderar a� 30 procent av träden kan avverkas.
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Foto Stig Björk

Kommentar:
Skogsstyrelsens bedömning a� slutavverkning kan göras inom och i anslutning till
tjäderspelplatsen kan knappast anses vara i enlighet med vad som krävs för a� man inte
skall skada tjäderns fortplantningsområde. En avverkning i enligt med Skogsstyrelsens
råd kan därför strida mot artskyddsförordningen och det skydd som finns i området för
tjädern. Skogsstyrelsen skriver själv i sin bedömning a� tjädern undviker a� flyga över
stora öppna ytor och a� man måste vara aktsam med skogsbruket inom e� område på
500 meter från lekplatsen. Ja man nämner a� det kan röra sig om områden upp till 1 km
från lekplatsen. I skogsstyrelsens råd föreslås dock slutavverkning av skog som ligger
både inom och i direkt anslutning till lekplatsen (fig.17) . Visserligen pekar man på a� tall,
lövträd och ung gran skall sparas men då skogen är dominerad av högstammig gran så
blir det få träd som lämnas och resultatet blir en yta som upplevs som kal med enstaka
träd. E� möjlighet hade kanske varit a� tillämpat någon alternativ avverkningsmetod i
dessa bestånd som innebar a� skogen som livsrum finns kvar. Nu föreslår man istället
a� sådana avverkningsmetoder skall tillämpas i den gammelskog som finns i anslutning
till lekplatsen (område E). En gammelskog som ur naturvårdssynpunkt inte borde
avverkas alls. Skogsstyrelsen är dessutom otydlig i sin information till markägaren då
man konsekvent använder ordet ”bör” i de skriftliga råd man ger. Skogsstyrelsen verkar
dessutom själv ha gjort tolkningen av vilka krav som artskyddsförordningens skydd
innebär. De�a trots a� länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och skall avgöra om åtgärderna
är tillåtna. Skogsstyrelsens hantering av de�a fall indikerar a� man genom sin rådgivning
försöker kringgå artskyddsförordningen. De�a för a� undvika det krav på dispensansökan
som antagligen krävs enligt artskyddsförordningen. Den av skogsstyrelsen föreslagna
avverkningen kan jämföras med den andra avverkningen som också gjordes vid en
tjäderspelplats (fall 2). I de�a fall ledde avverkningen till a� länsstyrelsen polisanmälde
markägaren för misstänkt bro� mot artskyddsförordningen.

Tjäder är en skogsfågel som har stora krav på sin miljö. Den gynnas av e� naturskogslandskap
med varierade biotoper som behövs för dess födosök, skydd, lek, ruvning och uppfödning av
kycklingar.
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Bro� mot artskyddsförordningen kallas i
lagstiftningen för artskyddsbro�. Den typ
av artskyddsbro� som främst kommit a�
uppmärksammas i Sverige är bro� som
berör handel och hantering av skyddade
arter (artskyddsförordningen 23-27 §§).
Bro�sförebyggande rådet kom 2008 med en
rapport angående illegal handel med hotade
arter (Bro�sförebyggande rådet 2008). Enligt
rapporten hade 78 fall av artskyddsbro� i
Sverige gällande illegal handel med hotade
arter le� till lagföring mellan åren 1999
– 2006. I rapporten konstaterades dock a�
det fanns e� stort mörkertal och man skriver
a� ”Få bro� upptäcks och lagförs och straffen är
låga. Resultatet blir a� bro�en ges lägre prioritet
än andra bro� som ger längre straff och som
betraktas som allvarligare. I Motion 2006/07:
MJ334 u�rycktes problemet på följande sä�:
” Dessa bro� är ofta komplicerade, tar mycket
tid a� utreda och blir lågprioriterade om de
bara utgör en del av den dagliga polisutredni
ngsverksamheten.””. Rapporten ledde till en viss uppmärksamhet kring frågan
vilket i sin tur medfört a� bristerna i lagstillsynen kring illegal handel tagits
upp i riksdag och regering. I regeringens senaste miljöproposition ”En svensk
strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” (Prop. 2013/14:141) pekas
särskilt artskyddsbro� som illegal jakt, insamling och handel med hotade arter
ut som e� stort problem. Regeringen föreslår därför a� man skall stärka berörda
myndigheters arbete med denna typ av artskyddsbro�.
De typer av artskyddsbro� (artskyddsförordningen 4-9 §§) som berörs i
denna rapport har dock inte alls få� samma uppmärksamhet som handel och
insamling. Här handlar det om direkt fysisk förstörelse av skyddade arters
miljöer eller dödande av arter i naturen i samband med exploatering eller jordoch skogsbruksåtgärder. Det finns ingen statistik eller utredningar kring denna
typ av artskyddsbro� hos Bro�sförebyggande rådet. De�a trots a� det troligen
årligen begås tusentals bro� mot lagstiftningens fridlysningsbestämmelser. Det
anmäls exempelvis ca 50 000 slutavverkningar varje år i Sverige och till de�a
kommer hundratusental andra åtgärder i samband med exploateringar och vid
jord- och skogsbruk. Åtgärder som troligen berör fridlysta arter och i många fall
inneburit a� man brutit mot lagens fridlysningsskydd. Myndigheternas tillsyn
på de�a område synes dock vara än mindre än när det gäller illegal handel. Till
stora delar antagligen obefintlig. E� fall där länsstyrelsen under 2014 anmält en
skogsavverkning för bro� mot artskyddsförordningen finns nu (se tidigare, fall 2).
De�a fall är dock unikt och det första sedan lagen trädde i kraft 1999.
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7.7 Artskyddsbro�

7.8 Kritik mot Sverige
från EU-kommissionen
EU-kommissionen meddelade 1999 den
svenska regeringen a� man vid granskning
funnit a� Sverige inte korrekt hade genomfört
art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och
fågeldirektivet (79/409/EEG) i den svenska
lagstiftningen (Prop. 2000/01:111, Winqvist
2006, Bengtsson 2000). Kommissionen vidtog
även rä�sliga åtgärder genom a� inleda två
överträdelseförfaranden och översände e�
motiverat y�rande i enlighet med artikel 226
i EG-fördraget (Winqvist 2006). Kommissionen
ansåg a� de då gällande reglerna inte gav
tillräckliga garantier för a� direktiven skulle
genomföras och a� miljöbalkens bestämmelser
var för allmänt hållna. Bland annat hade man
kritik mot a� Natura 2000-områden saknade
den särskilda skyddsform och det minimiskydd
som krävs enligt art- och habitatdirektivet.
Det var i gällande lagstiftning först efter
inrä�ande av formellt skydd som exempelvis
naturreservat som e� Natura 2000-område fick
skydd. Skyddet måste enligt kommissionen
EU-kommissionen granskade 1999 hur Sverige
innebära a� man kan stoppa en verksamhet
hade implementerat EU:s naturvårdsdirektiv.
som skadar e� Natura 2000-område även om
Kommissionen fann e� flertal brister och inledde två
verksamheten finns utanför området. Man
överträdelseförfaranden.
påpekade a� utpekade och listade områden
omedelbart skall omfa�as av skydd. Enligt
direktivet måste det även finnas regleringar om a� kompensationsåtgärder skall
vidtas om planer eller projekt tillåts som skadar e� Natura 2000-område. Kommissionen
var dessutom kritisk till a� skyddet i miljöbalken inte omfa�ade beslut enligt andra lagar
och förordningar vilka inte omfa�ades av balken. Man tog upp brister i hanteringen
av begreppet “gynnsam bevarandestatus” och pekade på a� de�a tar sikte på hela landet
och inte enbart på särskilda områden. När det gäller det strikta artskyddet pekade
kommissionen på a� det skyddssystem direktivet kräver inte hade införts och a� de
skyddade arterna inte pekades ut i lagstiftningen (Bengtsson 2000).
Med anledning av EU-kommissionens kritik
tillsa�e
regeringen
en
enmansutredare
(Bengtsson 2000). Utredningen kom utifrån EUkommissionens kritik fram till e� flertal förslag
på ändringar i lagstiftningen. Med utgångspunkt
från dessa förslag lade regeringen i mars 2001
fram e� förslag till ändringar i miljöbalken och
artskyddsförordningen (Prop. 2000/01:111). Det
skrevs då bland annat in i lagen a� artskyddet
skall kunna omfa�a även förbud mot a� skada
vissa arters ”fortplantningsområden och viloplatser”
och a� störningar måste begränsas. Den nya
lagstiftningen kom a� gälla från juli 2001.

Kommissionen framförde kritik mot
brister i Sveriges skydd av Natura
2000-områden. Foto Björn Olin.
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7.9 Naturvårdsverkets vill ta bort fåglarna
År 2010 tog Naturvårdsverket fram e� förslag om förändringar av artskyddsförordningen
som skickades till Miljödepartementet (Naturvårdsverket 2010a). Man föreslog ändringar i
4, 6, 7, 8, 9, 11 och 13 §§. Det handlade dels om korrigeringar av mindre fel men även stora
förändringar av det strikta skydd som fåglarna har enligt 4§. Naturvårdsverket menade
a� med lagens nuvarande skrivning omfa�ade skyddet alla Sveriges fåglar vilket inte var
rimligt eftersom skyddet skulle kunna orsaka de areella näringarna stora problem. Man
hade i samband med utarbetandet av handboken för artskyddsförordningen få� kritiska
synpunkter från LRF och Skogsstyrelsen. Enligt Naturvårdsverkets förslag hade Sverige
vid införandet av artskyddsförordningen gå� längre än vad EU:s fågeldirektiv kräver när
man förutom skydd mot störningar och insamling av ägg även enligt 4§ 4 punkten infört
skydd av fåglarnas fortplantningsområden och viloplatser. Därför föreslog man a� de�a
skydd inte längre skulle omfa�a fåglarna. Konsekvenserna av de�a skulle bli a� många
fåglar, särskilt sådana som är starkt knutna till sina spelplatser som exempelvis tjäder och
orre skulle mista det skydd som nu gäller för fortplantningsområdena året om. Därför
föreslog man a� skyddet av exempelvis spelplatser istället skulle regleras tydligare i
skogsvårdslagen med möjligheter till sanktioner om inte reglerna följs.
Naturvårdsverket pekar även på a� ordet ”skada” i artskyddsförordningen 4§ p.4 inte
stämmer överens med skrivningarna i art- och habitatdirektivet. Ordet skada är en
felöversä�ning av direktivets engelska ord ”deterioration” (artikel 12), något som även
påpekats av EU-kommissionen i sin vägledning för art- och habitatdirektivet (sid 46.
92/43/EEC). Nuvarande skrivning är felaktig och kan vara missvisande eftersom även
gradvisa försämringar skall vara förbjudna. Man föreslår a� ordet ”skada” ersä�s med
ordet ”försämra”.
Något som Naturvårdverket inte tar upp i si� förslag är a� det har utvecklats en praxis
när det gäller vilka fåglar som vid miljöprövningar skall beaktas och omfa�as av skyddet
enligt artskyddsförordningen 4§ p. 4 (skydd av fortplantningsområden och viloplatser).
Denna praxis bygger på Naturvårdsverkets egen rekommendation i sin handbok för
artskyddsförordningen (handbok 2009:2). Alla Sveriges fåglar, ca 270 arter, bör enligt
Naturvårdsverkets handbok inte prioriteras vid tillämpningen av artskyddsförordningen
utan skyddet omfa�ar främst arter som är nationellt rödlistade, som omfa�as av
fågeldirektivets bilaga 1 eller som under senaste 30-årsperioden minskat med över 50
procent (bil.3.). Listan togs fram av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket
och omfa�ar totalt 132 arter (64 förtecknade enligt fågeldirektivets bilaga 1, 46 nationellt
rödlistade och 22 fåglar som under senaste 30-årsperioden minskat med 50 procent eller
mer). Vid ändringar av skogsvårdslagen år 2014 (SKSFS 2013:2) togs även en särskild lista
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Naturvårdsverket hävdar i si� lagändringsförslag a� det inte finns något krav på skydd
för fåglarnas fortplantningsområden och viloplatser i EU:s fågeldirektiv. Man anser a� Sverige
har gå� längre än vad direktivet kräver och a� Sverige uppfyller fågeldirektivets krav på
skydd även om man tar bort dagens skydd för fortplantningsområden och viloplatser enligt
4§ p.4 i artskyddsförordningen. Det stämmer a� något direkt definierat krav på just skydd
för fortplantningsområden och viloplatser inte finns med i fågeldirektivets artikel 5 där det
generella skyddet för samtliga fåglar regleras. Det finns dock i direktivet krav på mer direkt
fågelskydd enligt andra artiklar i direktivet. Artiklar vilka är särskilt inriktade på de särskilt
skyddsvärda fåglar som pekas ut enligt direktivets bilaga 1. För dessa arter skall vissa
skyddade Natura 2000-områden inrä�as (artikel 4). De listade arterna skall dessutom ges
skydd utanför Natura 2000-områdena eftersom det enligt artikel 4 föreskrivs a� särskilda
åtgärder skall “vidtas för a� säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där
de förekommer”. Dessa åtgärder skall vidtas även utanför Natura 2000-områdena där man
även enligt artikel 4 p. 4 i direktivet skall sträva efter a� “undvika förorening och försämring”
av dessa fåglars livsmiljöer. Sveriges skydd i dagens artskyddsförordning (4§ p.4) av de
enligt fågeldirektivets bilaga 1 särskilt utpekade arternas (64 st.) fortplantningsområden och
viloplatser borde anse ligga i linje med direktivets krav på säkerställande av dessa arters
“överlevnad och fortplantning”. Man kan även se kopplingar mellan fågeldirektivet och artoch habitatdirektivet samt Bernkonventionens krav på skydd för just fortplantningsområden
och viloplatser. EU-kommissionen tar i sin vägledning angående tillämpningen av art- och
habitatdirektivet (92/43/EEC) upp frågan kring kopplingar mellan olika konventioner
och EU-direktiv. Det juridiska instrument som närmast hänger sammanhänger med artoch habitatdirektivet är enligt kommissionen fågeldirektivet. Man menar a� rä�spraxis
angående fågeldirektivet även kan tillämpas för art- och habitatdirektivet. E� förhållande
som bör kunna gälla tvärtom så a� man vid tolkningen av fågeldirektivet kan använda
rä�sfall och tolkningar av art- och habitatdirektivet. Kommissionen lyfter även fram
Bernkonventionen som en viktig grund för art- och habitatdirektivet. I Bernkonventionen
pekas vissa arter ut (bilaga 2) för vilka det är förbjudet a� “skada eller förstöra platser av
betydelse av de vilda djurens fortplantning eller vila”. I stort se� samtliga av de fågelarter
som finns listade enligt fågeldirektivets bilaga 1 omfa�as även av Bernkonventionen
(konventionens artikel 6, bilaga 2). Även Naturvårdsverket tar i sin remiss
angående ändringar i artskyddsförordningen upp kopplingen mellan
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Man skriver bland annat
a� bestämmelserna angående artskydd i direktiven “är mycket lika” och
a� domar i EU-domstolen angående fågeldirektivet har använts för a�
tolka art- och habitatdirektivet. När det gäller artskyddsförordningens
4§ p.4 angående skydd av fortplantningsområden och viloplatser visar man
även på a� kopplingar finns till fågeldirektivets artikel 3. Där föreskrivs
enligt Naturvårdsverket “a� tillräckligt stora och varierande habitat för alla
fågelarter måste bevaras” vilket man menar har kopplingar till 4§ p.4 i
artskyddsförordning. Man framhåller dock a� “flera remissinstanser
pekat på a� skyddet i AF går längre än vad fågeldirektivet kräver” (bilaga 1).
Enligt verket går det dock “inte a� bortse från a� en negativ inställning
till hur EU:s direktiv införts i den svenska lagstiftningen kan medverka till
en motvilja mot a� tillämpa bestämmelserna”. Något som även utgör en
grund för a� man föreslår a� 4§ skydd för fortplantningsområden och
viloplatser inte skall gälla för fåglarna.
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med 57 ”skogsfåglar” fram som skall användas vid prioriteringar av hänsyn i samband
med skogsbruksåtgärder (bil.5). Därmed har ”problemet” som Naturvårdsverkets lyfter
fram i si� förslag till ändring av artskyddsförordningen i praktiken minskat betydligt.
Den tolkning och prioritering som Naturvårdsverket gör i sin handbok av vilka fåglars
fortplantningsområden och viloplatser som bör omfa�as av artskyddsförordningens 4§
p.4. förefaller även ganska rimlig. Särskilt utpekade EU-fåglar, nationellt rödlistade
fåglar och fåglar som minskat med minst 50 procent bör fortsa� omfa�as av lagens
skydd av fortplantningsområden och viloplatser. A� helt ta bort dagens skydd av fåglars
fortplantningsområden och viloplatser vore mycket olyckligt med hänvisning till de
bevarandemål och krav som finns enligt EU:s direktiv, riksdagens miljömål och olika
internationella konventioner.

7.10 Ändringar av
skogsvårdslagens hänsyn
Nyligen
genomfördes
ändringar
av
skogsvårdslagens
hänsynsparagraf.
Ändringarna gjordes som en anpassning till
kraven i EU:s naturvårdsdirektiv och de krav som
ställs på artskydd enligt artskyddsförordningen.
Ändringarna i skogsvårdlagen (SKSFS 2013:
2) trädde i kraft 1 mars 2014 och infördes
mycket sent med tanke på a� Sverige anslöt
sig till EU 1995. Ändringarna innebär dock inte
a� man i skogsvårdslagen fullt ut infört EU:s
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
Förslaget till ändringar i hänsynsparagrafen
påbörjades redan 2010 av Skogsstyrelsen men
frågan kring anpassning gentemot EU-kraven
sköts på framtiden och först 2013 gick e�
förslag ut på remiss (Skogsstyrelsen 2013a).
Av remissförslaget framgår a� Skogsstyrelsens
möjlighet a� anpassa skogsvårdslagen till
EU-direktiven och artskyddsförordningen är
starkt begränsade eftersom skogsvårdslagen
föreskriver a� ”pågående markanvändning”
(skogsbruket) inte avsevärt får begränsas. De�a
gör a� inga generella förbud mot åtgärder
för a� skydda arterna kan föreskrivas. Krav
på arthänsyn som överstiger nivån för när
pågående markanvändning avsevärt begränsas
kan inte heller ställas. Därför kan de nya
reglerna i praktiken mer ses som generella
råd än tvingande regler. Skogsvårdslagens De ändringar som gjorts av skogsvårdslagen 2014 innebär
konstruktion gör även a� man i efterhand inte a� man fullt ut anpassat lagen till kraven i EU:s art- och
inte kan lagföra någon som bryter mot lagens habitatdirektiv. Foto Michael Nilsson.
föreskrifter om naturhänsyn. De�a innebär a�
EU:s krav på a� regler för skogsbruk skall utformas som generella tvingande regler och a�
bro� mot dessa skall gå a� lagföra i efterhand inte kan uppnås. Naturvårdsverket skriver
i si� remissy�rande angående lagförslaget a�: ”Naturvårdsverket anser a� bestämmelser om
naturvårdshänsyn måste vara direktsanktionerade vilket inte är fallet i dag…..E� fullgo� system
för a� genomföra art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet för skogliga åtgärder kräver enligt
Naturvårdsverket sannolikt ändringar i både skogsvårdslagstifningen och tillsynsförordningen”
och a�” Nuvarande förslag bedöms vara e� steg på vägen men förslaget begränsas starkt av
intrångsbestämmelsen. EU-domstolens praxis gällande artskydd och skogsbruk visar a� regelverket
måste genomföras utan inskränkningar.” (Naturvårdsverket 2013a).
I de nya föreskrifterna förskrivs a� ” Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras
eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka
framgår av bilaga 4, samt arter markerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen
(2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade.” De�a
innebär a� fåglar enligt fågeldirektivets bilaga 1 och nationellt rödlistade fåglar (bilaga 4
till föreskrifterna) och arter enligt art- och habitatdirektivet (N- och n-markerade arter i
artskyddsförordningen) särskilt skall beaktas. Däremot saknas artvisa regleringar i lagen
som visar på vilken hänsyn man skall ta till respektive art. Hänsynen är även begränsade av
a� skogsbruket ”inte avsevärt får begränsas” vilket med gällande praxis innebär a� mycket
små krav kan ställas på hänsyn. Begränsningen av möjligheterna a� ställa krav kommer
innebära a� man ofta kommer tvingas till prioriteringar av hänsynen. Vid prioriteringar
förskrivs i de nya föreskrifterna a�: ”En prioritering får endast göras om det inte är möjligt a�
inom intrångsbegränsningen ta all den hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen
som krävs under 7 kap. dessa föreskrifter. Vid förekomst av prioriterade fågelarter enligt bilaga
4 eller arter som är markerade med N eller n på bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845)
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ska hänsynen anpassas till arternas särskilda behov. För a� bevara livsmiljöer, vilda djur, växter
(Miljöbalken (1998:808)) och skogsvårdslagen (1979:429) samt vilda fåglar (Artskyddsförordningen
(2007:845)) och för a� bibehålla eller förbä�ra va�enkvalitén i sjöar och va�endrag (Miljöbalken
(1998:808) och förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på va�enmiljön) ska följande
prioriteras: hänsynskrävande biotoper, gamla och/eller grova träd, äldre döda träd, samt äldre
lövträd i barrdominerade bestånd och skyddszoner mot sjöar och va�endrag.”
Ändringen av föreskrifterna har nyligen trä� i kraft (mars 2014) och framtiden får utvisa
vad de i praktiken kommer a� få för effekt för artskyddet i skogen. Skogsstyrelsen
kommer fortsa� vara hänvisad till skogsägarnas goda vilja a� frivilligt avstå från
avverkning och myndigheten kommer a� sakna möjligheter till tvingande krav på skydd
som går utöver gränsen för intrångsersä�ning. Artskyddsförordningen gäller dock
parallellt med skogsvårdslagen och enligt denna är skadliga åtgärder, som är tillåtna
enligt skogsvårdslagen, förbjudna och kräver dispens. De�a framgick även tydligt i
Skogsstyrelsens remissförslag för de nya föreskrifter där man föreslog skrivningen a�: ”Om
en skogsbruksåtgärd kan innebära en otillåten påverkan enligt 4 och 7 §§ artskyddsförordningen
krävs en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen.” Efter remissförfarandet beslutade dock
Skogsstyrelsens styrelse a� ersä�a denna skrivning med: ” I artskyddsförordningen finns
regler om artskydd. ”En förändring som får ses som mycket anmärkningsvärd med tanke på
den otydlighet som finns i skogsbruket kring det gällande artskyddet och dess tillämpning.
Information om a� det kan krävas dispens enligt artskyddsförordningen för skadliga
åtgärder borde givetvis finnas med i skogsvårdslagen.

”Naturvårdsverket anser
a� bestämmelser om
naturvårdshänsyn måste
vara direktsanktionerade
vilket inte är fallet i dag”

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna
planerar, med anledning av ändringen i föreskrifterna,
a� under 2015 starta e� projekt som berör skogsbruket,
artskyddsförordningen och Sveriges uppfyllande av EU:s
naturvårdsdirektiv. Syftet med projektet är a� ” Lösa praktiska
problem med hantering av artskyddstillsyn inom skogsbruket,
ge förutsä�ningar för a� biologiska kunskaper ska stödja
handläggningen och eventuellt föreslå förändringar av lagstiftningen
om det behövs för a� klargöra eller förändra tillsynsmyndigheternas ansvarsområden.” E� av
målen är a� försöka ”lösa svårigheter och oklarheter i gränssni�et skogsbruk och artskydd samt
a� tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas respektive tillsynsansvar när det gäller artskydd
i skogen.”. En förstudie inför projektet har startats under sommaren 2014 med syftet a�
inför huvudprojektet bland annat ge en ”fördjupad och förtydligad problembeskrivning”.
(Skogsstyrelsen 2014b)

7.11 Bryter Sverige mot EU:s miljölagstiftning?
Den enkätundersökning som gjordes hos länsstyrelserna 2012 visade a�
artskyddsförordningen inte tillämpats vid skogsbruksåtgärder (Skogsstyrelsen
2013a). Sverige har infört EU:s artskyddskrav i artskyddsförordningen. A� man inom
skogsbruket inte tillämpar det artskydd som finns i artskyddsförordningen innebär
a� Sverige bryter mot EU:s miljölagstiftning och naturvårdsdirektiv. Man kan även
indirekt via olika skrivelser från Naturvårdsverket utläsa a� Sverige inte uppfyller EU:
s krav. Som exempelvis i Naturvårdverkets förslag till ändring av artskyddsförordningen
(Naturvårdsverket 2010a) och i Naturvårdsverkets remissvar angående Skogsstyrelsens
förslag till ändring av skogsvårdslagens naturhänsynsparagraf (Skogsstyrelsen
2013a). Av den projektplan till den förstudie i det arbete myndigheterna avser starta
2015 framgår a� det finns stora problem och oklarheter i myndigheternas arbete med
artskyddet och skogsbruket (Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket 2014b). Helen Lindahl,
tidigare ansvarig för artskyddsfrågor och förfa�are till Naturvårdsverkets handbok för
artskyddsförordningen, har även sagt a� det är anmärkningsvärt a� Sverige ännu inte få�
någon propå från EU om otillräckligheten i vår lagkonstruktion när det gäller artskyddet
och skogsbruket (Bergqvist 2013). Det är sannolikt a� Sverige vid en prövning av EUkommissionen eller i EG-domstolen inte skulle få godkänt för det sä� man hanterar EU:s
naturvårdsdirektiv och artskydd i samband med skogsbruksåtgärder.
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8. Skyddsvärd skog i Sverige
Sverige har e� av världens mest omfa�ande och intensiva skogsbruk. E� skogsbruk som
under de senaste hundra åren tagit allt mer mark i anspråk och omvandlat skogarna till
brukade kulturskogar och trädplantager. Man kan med den utgångspunkten fråga sig om
det finns kvar någon skog med höga naturvärden. Har all skog med höga naturvärden
försvunnit? Redan 1957 kunde man i den svenska skolans lärobok i naturlära läsa a�:
” Under tidernas lopp har människorna till en viss grad lärt sig behärska naturen. Det finns
numera inte mycket kvar av riktigt ursprunglig vild natur. Ännu har vi dock vidsträckta skogar,
fast de inte längre är så vilda och otillgängliga som förr. Modern skogsskötsel har förändrat
dem till kulturskogar.” (Friberg m.fl. 1957). Slutsatsen a� all skog redan 1957 omvandlats
till ”kulturskogar” var troligen väl drastisk eftersom det moderna kalhygges- och
plantageskogsbruket år 1955 enbart berört ca 15 procent av den produktiva skogsmarken
(Larsson m.fl. 2011). Det var först under 1960-talet som teknikutvecklingen och den
skogliga planeringen sa�e fart och det moderna skogsbruket kom a� omfa�a allt större
arealer. Under de följande decennierna på 1970- och 1980-talen skedde troligen den mest
omfa�ande naturförstörelsen genom omvandling av naturskog till kulturskog. År 1993
beräknade Statens Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Naturvårdsverkat a� det
på den produktiva skogsmarken, nedan den �ällnära skogen, då endast fanns kvar 3,8
procent med “naturskog” (gammal urskogsartad naturskog). Vid nyckelbiotopsinventeri
ngen som Skogsstyrelsen genomförde mellan 1993-1998 identifierade man 133 000 hektar
nyckelbiotoper, vilket utgör 1,1 procent av produktiva skogsmarken nedan �ällnära
skogen. Inventeringen omfa�ade enbart privata småskogsägares mark och hade stora
brister då kontrollstudier visat a� man ofta missade a� identifiera nyckelbiotoper. År
2005 bedömdes a� ca 5 procent av de produktiva skogarna nedan den �ällnära gränsen
utgjordes av värdekärnor och hade höga naturvärden (Naturvårdsverket 2005). Totalt
bedöms det idag finnas runt en miljon hektar (ca 8 procent) med oskyddad produktiv
skog med höga naturvärden nedan den �ällnära skogen (Naturvårdverket 2014a).
Myndigheternas inventeringar är inte heltäckande. Fortfarande upptäcks nya skogar med
höga naturvärden som saknar skydd och hotas av avverkning. Trots a� Sverige kraftigt
decimerat den forna naturskogen, hyser Sverige en viktig del av nordvästra Europas
kvarvarande naturarv.
De senaste 60 åren har 60 procent av den produktiva skogen kalavverkats (Larsson
m.fl. 2011). Inom de återstående 40 procent skog som ännu inte har berörts av modern
slutavverkning finns en stor andel som är påverkad av skogsbrukskötsel som gallringar,
plockhuggning, gödsling m.m. En del av denna skog har även förlorat sin skogliga
kontinuitet genom tidigare avverkningar och kan vara planterad. Det är främst
inom skogar med kontinuitet och i skog som inte brukats och som kunnat utveckla
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naturskogsstrukturer som man idag finner höga naturvärden. Naturvårdverkets senaste
sammanställningar visar a� det nedan �ällskogen finns kvar ca 880 000 hektar oskyddad
produktiv skog med dokumenterat höga naturvärden (värdekärnor). Man bedömer a�
den totala arealen med oskyddade värdekärnor kan uppgå
till 1 300 000 – 1 500 000 hektar (Naturvårdsverket 2014a). ” Samtidigt avverkas
I den rapport som ArtDatabanken gjort, med anledning fortfarande både �ällnära
av Sveriges rapport till EU kring hur läget är för de arter skog och andra områden
och naturtyper som omfa�as av art- och habitatdirektivet,
framgår angående de utpekade skogstyperna a�: ”Resultaten med höga naturvärden,
från miljöövervakningen visar a� det bara är i den alpina regionen, vilket bedöms bidra till
där påverkan av skogsbruk hi�ills varit minst, som naturtyperna
utgör mer än tio procent av skogsmarksarealen. På fastmarken en fortgående minskning
nedanför �ällen är andelen endast e� fåtal procent. Den begränsade av olika naturtyper i
och ofta uppspli�rade förekomstarealen av olika naturtyper i de den alpina och boreala
boreala och kontinentala regionerna är bekymmersam för de arter
som är anpassade till dessa skogsmiljöer.” (ArtDatabanken 2014). regionen.”

8.1 Skog med höga naturvärden avverkas

ArtDatabanken 2914

Trots höga målsä�ningar och väl spridd kunskap om värdet och behovet av a� bevara
de befintliga skogarna med höga naturvärden fortsä�er skogsavverkningarna och
förstörelsen av dessa. Naturvårdsverket bedömer a� mellan 20 000 – 40 000 hektar
gammal skog med höga naturvärden avverkas årligen (Naturvårdverket 2014a). De�a
sker trots a� Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har sa� upp en gemensam ”nollvision”
som innebär a� ingen mer avverkning skall ske av de sista kvarvarande värdekärnorna
med skyddsvärd skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005). Våren 2014 redovisade
Skogsstyrelsen en undersökning som visade a� skogsbruket aktivt fortsä�er a�
avverkningsanmäla de mest skyddsvärda skogarna för avverkning (Skogsstyrelsen 2014f).
De�a trots a� skogarnas naturvärde är kända för skogsbruket. En granskning som gjordes
av skogsbolaget Holmen i augusti 2014 visade e� stort antal pågående och planerade
avverkningar i mycket skyddsvärda skogar med rödlistade arter (Ahreman m.fl. 2014).
Det statliga skogsbolaget Sveaskog har också öppet redovisat en strategi som innebär a�
skyddsvärda skogar med höga naturvärden slutavverkas (Förvaltningsrä�en Umeå 2013,
Sveaskog 2014). Med anledning av Sveriges senaste rapport till EU angående art- och

Vid Fältbiologernas undersökning 2014 av skogsbolaget Holmens avverkningar upptäcktes e� flertal
planerade och pågående avverkningar i skyddsvärda skogar. Foto Robin Pranter.
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Foto Michael Nilsson
habitatdirektivet skriver ArtDatabanken: ” ”Samtidigt avverkas fortfarande både �ällnära skog
och andra områden med höga naturvärden, vilket bedöms bidra till en fortgående minskning av
olika naturtyper i den alpina och boreala regionen.” (ArtDatabanken 2014). Naturvårdsverket
bedömer a� avverkningstakten av den skyddsvärda skogen idag ligger minst 3-4 gånger
högre än den takt den skyddas. Inom 20 år kommer i stort se� all skogsmark, som inte
skyddats, ha slutavverkats genom modernt trakthyggesbruk (Larsson m.fl. 2011).

8.2 Behov av skogligt skydd och säkerställande
Frågan kring förekomsten av skog undantagen från skogsbruk är av stor vikt när det gäller
bevarandet av skoglig biologisk mångfald. Arter beroende av skog har utvecklats under
lång tid i naturskogar och e� stort antal är beroende av vissa specifika förutsä�ningar
som främst förekommer i naturskogar och sällan eller aldrig finns i kultur- och
skogsbruksskogar. Ofta finns ”tröskelvärden” för hur mycket ursprunglig miljö en art
kräver för a� kunna överleva långsiktigt och förekomma livskraftigt inom si� naturliga
utbredningsområde. Forskning visar a� e� genomsni�ligt mycket kritiskt tröskelvärde
ligger vid ca 20 procent (Hanski, 2011). Minskar den naturliga livsmiljön under denna nivå
ökar risken starkt för utdöende. Vissa arter påverkas dock negativt redan när 40-50 procent
av livsmiljön försvunnit och kvarvarande miljöer är utspridda i landskapet. Arter får då
svårt a� förfly�a sig mellan miljöerna och riskerar därför dö ut i isolerade delpopulationer
(Andersson & Angelstam 1997). Särskilda studier av 17 utvalda ”paraplyarter” (fåglar,
däggdjur och en insekt) har även visat på e� behov av lägsta nivå av livsmiljöer i landskapet
som varierar mellan 10 – 50 procent, beroende på art (Angelstam, m fl. 2010). Vissa arter
kräver alltså minst 50 procent av sin ursprungliga miljö för a� överleva.
Skyddet av mer naturliga skogsmiljöer berör även frågan kring bevarande av skogliga
ekologiska system (ekologisk integritet) och säkerställande av ekosystemens möjlighet a�
klara olika förändringar (ekosystemens resiliens) (Angelstam, m fl. 2010). För a�, förutom
själva artbevarandet, även beakta dessa sist nämnda delar i naturvårdsarbetet krävs
troligen e� mer omfa�ande skydd och hänsyn till naturen än vad som angivits i tidigare
utredningar som mestadels avse� livskraftiga populationer.
För a� nå de miljöpolitiska målen och långsiktigt klara av a� bevara skogens ekosystem
och dess biologiska mångfald krävs a� en viss andel av skogen undantas från skogsbruk.
Dessa skogar bör utgöras av representativa skogsekosystem som finns spridda över hela
landet i e� sammanhängande system (Nagoyaöverenskommelsen, FN 2011).
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Foto Mats Karström
Frågan är hur mycket skog som behöver undantas från skogsbruk och som långsiktigt
behöver säkerställas för a� klara uppsa�a miljömål? Det är inte helt lä� a� besvara
frågan eftersom man dels måste definiera vilken nivå man anger bevarandemålet på
och dels ange vad man menar med långsiktigt säkerställande. Behovet är även kopplat
till vilken typ av skogsbruk som bedrivs och vilken hänsyn som tas. I samband med
naturvårdsdiskussionerna under 1980- och 1990-talen blev frågeställningen kring
skogsskydd allt mer aktuell. Under en lång tid hade ambitionerna och kraven på skydd
av skog legat på en mycket låg nivå. Så sent som 1988 ställde exempelvis den största
miljöorganisationen Svenska Naturskyddsföreningen kravet a� skyddet av produktiv
skog nedan den �ällnära skogen skulle öka från dåvarande 0,4 procent till 1 procent
(Naturskyddsföreningen 1988). Naturskyddsföreningens krav på 1 procent låg långt
från den nivå som Lars Ericsson, professor i växtekologi, två år senare i rapporten
“Framtidsskogen” framförde om a� 10-30 procent av skogen i Sverige skulle kunna
behöva undantas från skogsbruk (Laurell 1990). Den första officiella analysen som gjordes
av skyddsbehovet i den svenska skogen gjordes på uppdrag av den år 1990 tillsa�a
skogspolitiska kommi�én. Denna utredning kom fram till a� 15 procent av den produktiva
skogen nedan �ällnära skogen behövdes skyddas från skogsbruk (Zachrisson m.fl. 1991).
Utöver de�a skydd behövdes spridningskorridorer mellan de skyddade områdena. Man
utgick från a� skogsvårdslagens minimikrav på naturhänsyn vid skogsbruk följdes och
vägde även in försiktighetsprincipen (Andersson & Angelstam 1997). I början av 1990-talet
tog Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) fram en rekommendation om a� alla länder
borde skydda minst 10 procent av alla ekosystem. Med denna målsä�ning bedömdes a�
hälften av världens arter skulle kunna bevaras (Olsson 1992). Nästa svenska analys som
gjordes utfördes i samband med Miljövårdberedningen arbete efter a� regeringen 1995 i
e� tilläggsdirektiv (1995:167) gav beredningen i uppdrag a� beredningen även skulle y�ra
sig över i vilken omfa�ning arealen skyddad skog behövde utökas. Den utredning som då
gjordes kom fram till a� minst 9-16 procent av den produktiva skogen nedan �ällskogen
behövde skyddas, beroende på region (Andersson & Angelstam 1997). De högsta siffrorna
på skyddsbehovet bedömdes föreligga i de södra delarna av landet på grund av a� den
historiska utarmningen av skogen gå� betydligt längre där. Man utgick i utredningen från
e� antaget ”tröskelvärde” för förekomst av naturliga livsmiljöer för skogsarter som låg
på 20 procent. Främst utgjordes dessa miljöer av gammal och/eller lövrik skog. Analysen
av skyddsbehovet gjordes genom a� man räknade bort naturhänsyn i skogsbruket,
landskapsplanering och trädbärande kulturmarker från det uppsa�a tröskelvärdet.
Långsiktigt (40 år) bedömde man a� föreslaget skydd innebar a� i genomsni� 10 procent
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av den produktiva skogsmarken nedan �ällskogen borde
” Det svenska nationella
skyddas. Kortsiktigt (10-20 år) poängterade utredningen särskilt
a� alla de kvarvarande oskyddade produktiva skogsmiljöerna målet är idag a� minst
med höga naturvärden nedan �ällnära skogen måste skyddas. 20 procent av Sveriges
Det bedömdes då a� de kvarvarande oskyddade skogarna
med höga naturvärden utgjorde 700 000 hektar (3 procent). skog och landområden
Analysen byggde på a� skogsbestånden avsa�es i funktionella skall vara skyddade till
nätverk genom landskapsplanering och a� skogsbruket i det
år 2020.”
övriga landskapet bedrevs med hög naturvårdshänsyn. Skog
i �ällskogsregionen ingick inte i analysen och när analysen
gjordes var 0,8 procent av den produktiva skogen nedan �ällskogen formellt skyddad.
År 2006 gav Skogsstyrelsen en grupp forskare uppdraget a� göra en ny utvärdering av
behovet av skog undantagen från skogsbruk. Resultatet redovisades 2007 och publicerades
i en rapport 2010 (Angelstam m.fl. 2010). I utredningen utgick man från behovet av
skyddad areal för 17 olika utsedda ”Paraplyarter” där vissa arter krävde 10 procent och
andra upp till 50 procent med ursprungliga miljöer skyddade och undantagna skogsbruk.
Som exempel redovisades vitryggig hackspe� och lax. Man pekade även ut fyra olika
ambitionsnivåer för bevarande av biologisk mångfald: 1. artförekomst, 2. livskraftiga
stammar, 3. ekologisk integritet, och 4. resilienta ekosystem. Som utgångspunkt för sin
analys hade man den näst lägsta nivån ”2. livskraftiga stammar” som man menade låg i
nivå med Sveriges skogs- och miljöpolitik. De två högsta ambitionsnivåerna för biologisk
mångfald ansåg man låg i nivå med EU:s miljömål som kommer till u�ryck bland annat
i EU:s art- och habitatdirektiv. Någon utvärdering av vilken nivå för skydd av skog som
krävdes för a� nå EU:s uppsa�a miljömål (ekologisk integritet och resilienta ekosystem)
gjordes inte. Forskarna kom fram till a� det krävdes a� 10-50 procent (med e� medelvärde
på 19 procent) av olika skogsmiljöer undantogs från skogsbruk. Förutsä�ningarna var dock
a� skyddet utformades på e� funktionellt sä� genom övergripande landskapsekologisk
planering och i samverkan mellan markägare annars krävs det a� betydligt större arealer
avsä�s. Idag saknas denna typ av planering och markägarsamverkan. Utredningen
ansåg a� de slutsatser som gjordes i 1997 års utredning (Andersson & Angelstam 1997)
fortfarande gällde och a� minst de skyddsnivåer som där angavs måste uppnås för a� nå
riksdagens miljömål. Slutsatserna från analysen låg sedan till grund för Skogsstyrelsens
förslag 2007 a� öka arealen skyddad produktiv skog med 500 000
hektar till år 2020 (Skogsstyrelsen 2007).
År 2010 överlämnades e� upprop till den svenska regeringen med
krav på a� 20 procent av den svenska produktiva skogsmarken
måste skyddas (bil.6). Uppropet föreslog e� delat ansvar mellan

De flesta vitryggiga
hackspe�arna i Sverige finns
nu på Nordens Ark där
uppfödning för årlig utsä�ning
sker. Utan denna utsä�ning
hade arten antagligen varit
utdöd i Sverige. Foto Michael
Nilsson.
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staten och skogssektorn. Det var undertecknat av 201 forskare
och 40 miljöorganisationer och man gick betydligt längre i sina
slutsatser när det gäller behovet av skyddad skog än den statliga
utredningen kring skogsskydd från 1996. Bakom uppropet fanns en
forskarpanel som bland annat vägde in nyare naturvårdsforskning,
nya miljömål, försiktighetsprincipen, skogslandskapets och
skogsbrukets utveckling och frågor kring ekosystemens resiliens
och gammelskogens betydelse som kolsänka. Angående de skogar
som frivilligt avsa�s av skogsbruket menade man a� det visat sig a�
delar av dessa hade för stora brister i representativitet och funktion
för a� kunna fungera som långsiktiga livsmiljöer för rödlistade arter.
Även de�a var e� skäl för ökade behov av formellt skyddad skog.
Uppropets krav på 20 procent produktiv skogsmark undantagen
skogsbruk ska också ses som en ansats a� formulera en rimlig nivå
för vad som krävs för a� bevara och återskapa de naturvärden som
finns representerade i skogslandskapet (Skydda Skogen 2010, Viktor
Säfve muntligen).
Samma år 2010, i samband med FN-konferensen om biologisk
mångfald i Nagoya i Japan, drev Sverige kravet a� alla länder skulle
förbinda sig a� avsä�a minst 20 procent av sin land- och va�enareal
till skydd för biologisk mångfald. FN-konferensen kom fram till a�
alla länder senast 2020 skall ha skyddat minst 17 procent av sina
land- och va�enarealer (FN 2011).
Det svenska nationella målet är idag a� minst 20 procent av Sveriges
skog och landområden skall vara skyddade till år 2020. Skyddet skall
utgöras av områden ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller
ekosystemtjänster som skall bindas samman inom ekologiskt representativa
system av skyddade och välförvaltade områden.” (Prop: 2013/14:141).
Målet har antagits av Sveriges riksdag i juni 2014.

Blåkråkan fanns tidigare i Sverige men
är nu utdöd. Kan ses i bur på Nordens
ark. Foto Michael Nilsson.

Sveriges antagande av målen från Nagoyamötet a� 17 procent av
land- och va�enarealen skall skyddas och Sveriges eget mål på 20
procent har väckt en omfa�ande deba� kring hur mycket skog som
är skyddat idag. Från skogsbruket och skogsindustrins sida hävdas
det a� Sverige redan idag nå� målet på 20 procent skydd medan
man från Naturvårdsverket (Naturvårdsverkets 2013a) och ideella
miljöorganisationer menar a� den skyddade arealen ligger mycket
långt från målet.

Det är för oss ofta en självklarhet a� djur
i andra länder som exempelvis tigrar,
skall bevaras. Vi i Sverige måste också ta
e� ansvar för våra djur och växter och
för bevarandet av vår del av den globala
biologiska mångfalden.
Foto:Michael Nilsson.
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Den största andelen skyddad skog och mark finns i �ällområdet. Foto Björn Olin.

9. Långsiktigt skyddad skog
9.1 Skogslandskapet

Sverige domineras av skog där ca 70 procent av landarealen utgörs av
skogslandskap (28,1 miljoner hektar) (Skogsstyrelsen 2013b). Definitionen
på skog som används i den officiella statistiken är:”mark inom e�
sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd
har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsä�ningar a� nå denna
höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder” (Skogsvårdslagen
2§). Av denna totala arealen skogsmark är 7,7 procent formellt skyddad
(Naturvårdsverkets 2014a). En stor del av dessa skyddade skogsmarker
finns i den �ällnära skogen där 53 procent av arealen är skyddad. Nedanför
den �ällnära skogen är betydligt mindre arealer av skogen skyddad. Här
varierar arealen skyddad skog mellan 1,6 - 3,5 procent beroende av region
(Naturvårdsverket 2014a).

9.2 Skyddad produktiv skogsmark

Mark som producerar minst 1 kubikmeter virke per hektar och år är a�
betrakta som produktiv skogsmark (Skogsvårdslagen 2§). På denna mark
skall enligt skogsvårdslagen bedrivas e� skogsbruk med virkesproduktion
som innebär a� marken långsiktigt kan ge en god avkastning. Av Sveriges
totala skogsareal på 28,2 miljoner hektar utgörs ca 23,1 miljoner hektar av
produktiv skogsmark i enlighet med skogsvårdslagens definition och krav.
Av den produktiva skogsmarken är 948 000 hektar eller 4 procent skyddad.
Med “skyddad skog” avses i Statistiska centralbyråns statistik ”produktiv
skogsmark som genom områdesspecifika och preciserade beslut och föreskrifter
skyddas i enlighet med miljölagstiftningen”. Hela denna areal är dock inte
skyddad mot skogsbruk eftersom 126 610 hektar saknar föreskrifter mot
skogsbruk. En stor del av arealen skyddad produktiv skog, ca 431 000
hektar, utgörs dessutom av �ällnära skog (fig.17) (Naturvårdsverket &
Statistiska centralbyrån 2014). Den totala arealen produktiv skog skyddad
mot skogsbruk nedan den �ällnära skogen blir därför 389 247 hektar eller
1,8 procent. Ur naturvårdssynpunkt är denna siffra mycket låg. Särskilt
allvarligt är det a� den typ av mark som är mycket starkt påverkad av
skogsbruk som är minst skyddad. Det är på den produktiva skogsmarken
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Fig.17. Kartan visar gränsen
för �ällnära skog (svart linje)
och en mycket övergripande
bild över skyddad skog i
Sverige (gröna områden).
(Naturvårdsverket 2011.
Riksskogstaxeringen 2014)

nedan den �ällnära skogen som de flesta rödlistade arterna förekommer. Generellt
förekommer de mest artrika skogsmiljöerna i naturskogsartade skog på högproduktiv
mark. Dessa marker är även mest eftertraktade för a� bedriva skogsbruk på. Dessutom har
många av dessa marker historiskt se� tagits i anspråk för uppodling och jordbruk. Det är
idag särskilt stor brist på skyddade naturskogsartade skogar på högproduktiva marker.

9.3 Improduktiv mark

Skogsmark som producerar mindre än en kubikmeter virke per hektar och år kallas för
impediment (Skogsvårdslagen 2§). På denna mark får inte rationellt skogsbruk bedrivas
eftersom träden här har låg tillväxt och marken är svårföryngrad. Syftet a� definiera
impedimenten i skogsvårdslagen är dock inte a� skydda naturvärden utan har gjorts för a�
avgränsa improduktiv mark från produktiv i e� fastighetstaxerings- och e� ska�emässigt
perspektiv (Naturvårdsverket 2012). Typiska impediment är skogsbevuxna mossar och
marker med berg i dagen. U�ag av virke på impedimenten är dock tillåtet om de�a
inte i för stor grad förändrar naturmiljön. Totalt finns 5,1 miljoner hektar impediment i
Sverige (12 procent av skogsmarken) (Skogsstyrelsen 2013b). Det är endast de impediment
som ingår i naturreservat, nationalparker och biotopskydd som har e� formellt skydd.
Denna skyddade areal utgör 1,2 miljoner hektar eller ca 24 procent av den totala arealen
impediment (Naturvårdsverket & Statistiska centralbyrån 2014). I övrigt skyddas inte
impedimenten på något sä� förutom a� rationellt skogsbruk inte är tillåtet. Impedimenten
är viktiga på flera sä� i skogslandskapet men de är jämfört med mer näringsrika skogar
ofta betydligt mer artfa�iga. Endast 2 procent av de rödlistade arterna har sin huvudsakliga
hemvist inom impediment (Regeringen 2014). Trots de�a utgör impedimentet 56 procent
av den totala skyddade skogsarealen i Sverige.

9.4 Målsä�ningar enligt Nagoya
För a� nå FN:s målsä�ningar enligt Nagoyaöverenskommelsen från 2010, a� varje
land till 2020 skall skydda 17 procent av landytans representativa naturtyper i e�
sammanhängande nätverk av områden, krävs en betydlig ökning i takten av bland annat
skydd av skog (Naturvårdsverket 2014a). Främst gäller de�a produktiv skog nedanför
�ällskogen för vilken skyddet idag i hög grad är bristfälligt. Enligt Naturvårdverket finns
det nedan �ällskogen kvar ca 880 000 hektar oskyddad produktiv skog med dokumenterat
höga naturvärden för växt- och djurliv (värdekärnor). Totalt kan arealen med oskyddade
värdekärnor uppgå till 1 300 000 – 1 500 000 hektar. År 2013 räckte de statliga anslagen för
skydd av skog till 10 000 hektar. Med denna takt skulle det ta minst 150 år a� skydda 1
500 000 hektar med värdekärnor. Det bedöms samtidigt a� 20 000 – 40 000 hektar gammal
skog med höga naturvärden avverkades år 2012 (Naturvårdsverket 2014a). Skall man nå
Nagoyamålen krävs, utöver e� snabbt och ökande skydd av kvarvarande skog med höga
naturvärden, även omfa�ande skydd av produktiv skog i syfte a� på sikt återskapa höga
naturvärden.

9.5 Miljömålet levande skogar
Som e� delmål för miljömålet ”Levande skogar” angavs a� under perioden 1999
– 2010 skulle y�erligare 320 000 hektar produktiv skog nedan �ällnära skogen undantas
skogsbruk genom bildande av naturreservat. Målet nåddes inte till 2010 på grund av brist
på anslag för skydd av skog. Från 1999 fram till år 2014 har 293 500 hektar skog formellt
skyddats. Regeringens anger a� målet delmålet nu har nå�s (Regeringen 2014).

9.6 Regeringens mångfaldsproposition
I regeringens mångfaldsproposition från våren 2014 anges a� Sveriges nya målsä�ning är a�
minst 20 procent av Sveriges landområden skall vara skyddade till år 2020. De�a skydd
skall i huvudsak utgöras av områden ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller
ekosystemtjänster som skall bindas samman inom ekologiskt representativa system av skyddade
och välförvaltade områden.”. I propositionen föreslås dock a� endast 150 000 hektar med
skog med höga naturvärden nedan �ällskogen skall skyddas med formellt skydd till år
2020 (Prop. 2013/14:141). De�a innebär a� man inte kommer a� kunna nå det egna målet
om skydd av 20 procent skog. Med denna inriktning kommer den formellt skyddade
produktiva skogen nedan �ällskogen a� ha ökat från dagens 1,8 procent till 2,4 procent
(förutsa� a� man skyddar produktiv skog). En siffra som ligger långt ifrån de uppsa�a
målen om skydd av 20 procent av skogens representativa skogstyper till år 2020.
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10. Frivilligt avsa� skog

Foto Michael Nilsson.

Inom skogsbruket avsä�s skog frivilligt som undantas
från skogsbruk. Det finns inga formella krav i skogsvårdseller miljölagstiftningen på a� skogsägare själva skall
avsä�a skog. Däremot u�rycks det en vilja i den svenska
skogspolitiken a� skogsbruket skall ta e� särskilt
sektorsansvar där frivilligt avsä�ande av skog ingår. I
regeringens mångfaldsproposition från våren 2014 u�rycks
en önskan om a� ”Skogsbrukets frivilliga avsä�ningar” bör
öka med 200 000 hektar skogsmark (Prop. 2013/14:141).

I Skogsstyrelsens undersökning från 2012 bedöms det a�
1,1 miljoner hektar produktiv skog nedan �ällnära skogen
Skogsbruket har avsa� skog frivilligt. Här ses
ingår i frivilliga avsä�ningar. De�a jämfört med 970 000
skogsföretaget Södra visa hänsyn vid va�endrag.
hektar vid den tidigare undersökningen 2005 – 2007.
Undersökningen gjordes som en telefonundersökning till skogsägare och byggde på
skogsägarnas egna uppgifter. Undersökningen hade dock stora brister eftersom endast
65 procent av de skogsägarna som nåddes på telefon var villiga a� delta. Vid den tidigare
undersökningen 2005-2007 ville 84 procent vara med. En del nåddes inte heller på telefon
vilket gör e� totalt bortfall på 50 procent av de som först slumpmässigt valdes ut (av totalt
2974 skogsägare). De�a gör resultatet svårt a� jämföra med den tidigare undersökningen.
Skogsstyrelsen bedömde a� endast 58 procent av de frivilliga avsä�ningarna hade höga
naturvärden.(Skogsstyrelsen 2012a).
Vid den telefonundersökning som gjordes 2005-2007 hade det ske� en ökning av de
frivilliga avsä�ningarna jämfört med början av 2000-talet. Orsaken till ökningen var främst
ökade avsä�ningar på den statliga skogsmarken genom statliga skogsbolaget Sveaskog.
På småskogsbrukets marker hade tvärtom avsä�ningarna minskat. Enligt rapporten hade
avsä�ningarna till stora delar brist i kvalitet, varaktighet och transparens (Skogsstyrelsen
2008a).

Foto Michael Nilsson

Problemen med det frivilliga skyddets brist i kvalitet, transparens och varaktighet gör det
svårt a� bedöma avsä�ningarnas betydelse ur naturvårdssynpunkt. Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen anser a� de frivilliga avsä�ningarna utgör ”bevarande med begränsad
varaktighet”. Naturvårdverket konstaterar även a� ”frivilliga avsä�ningar allt oftare blivit
föremål för försäljning med åtföljande avverkningsanmälningar vilket visar a� långsiktigheten
i bevarandeformen inte är tryggad på e� sådant sä� a� skogen kan anses vara skyddad.”
(Naturvårdsverket 2012).

Det finns kritik mot a� den skog som avsä�s frivilligt inte alltid har höga naturvärden och styrs mot
lågproduktiva marker. På bilden en lågproduktiv tallskog avsa� inom FSC-märkt skogsbruk.
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Det kan vara svårt a� veta var i landskapet den frivilligt avsa�a skogen finns. De�a gör det svårt a� bedöma
skogarnas naturvärden och om de finns kvar och inte avverkas. Foto Björn Olin.
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Foto: Michael Nilsson.

11. Det svenska skogsbruket
11.1. Skogsvårdslagstiftningen
När den svenska skogsindustrin växte fram under senare delen av 1800-talet så ökade behovet
av skogsråvara till industrin. De�a gav även ökade krav på lagstiftning om hushållning av
skogsråvaran vilket innebar inskränkningar i den enskildes rä� a� förfoga över sin skog. De�a
ledde till den första skogsvårdslagstiftning år 1903 som innebar a� ny skog måste anläggas efter
skogsavverkning. År 1923 kom även reglering om skydd mot avverkning av yngre skog. 1948
kom en ny skogsvårdslag där reglerna skärptes kring skyldigheten a� vidta föryngringsåtgärder,
hur mycket skog som fick avverkas och hur gallring skulle genomföras. De första reglerna om a�
skogsägare måste anmäla planerade slutavverkningar till Skogsstyrelsen inrä�ades 1974. Samma
år infördes även regler om naturvårdshänsyn i samband med slutavverkningar. År 1979 kom en
ny skogsvårdslag som bland annat innehöll e� produktionsmål och nya krav på a� röja ungskog.
Även krav a� avverka skog som inte växte tillräckligt bra eller som låg outny�jad infördes och
möjlighet infördes a� få bidrag till de�a (s.k. 5:3-bidrag). År 1983 skärptes regleringen y�erligare
genom krav på a� man måste avverka en viss andel av den slutavverkningsbara skogen och krav
på avverkning av ”överårig” skog. Dessutom infördes särskilda bidrag för dikning och byggande
av skogsbilvägar. Vid den nuvarande skogsvårdslagens tillkomst 1993 infördes e� miljömål i
lagen som enligt portalparagrafen skulle vara jämställt med produktionsmålet. En viss avreglering
skedde även när skyldigheten a� röja, gallra och avverka lågproducerande skog togs bort. Kravet
på a� markägare skulle ha en skogsbruksplan togs också bort. Samtidigt sänktes åldern för lägsta
slutavverkning, impediment undantogs från avverkning och krav på hänsynsredovisning vid
slutavverkningar infördes (Skogsstyrelsen 1993, Hamilton 1983, Riksrevisionsverket 1999).
Den svenska skogsvårdslagstiftningen är och har sedan över 100 år tillbaka varit starkt inriktad på
a� skogsägaren skall producera virkesråvara på sin skogsmark. Strikta krav på a� skogsmarken
skall ha en hög produktion av skogsråvara har hela tiden funnits. Skogsbruk och avverkningar
skall ske i inriktning mot dessa produktionskrav. Återväxtåtgärder skall genomföras och skogens
utveckling för virkesproduktion skall främjas. De�a regleras via en lagstiftning som tillsammans
med industrins krav le� till en hög grad av effektivisering, rationalisering och skogsutny�jande.
Skogsvårdslagstiftningens krav på hänsyn till naturen har däremot varit mycket svag och
bristfällig. De�a inte ändrats trots a� miljömålet 1993 jämställdes med produktionsmålet. Bro� mot
hänsynsreglerna har inte kunnat lagföras i efterhand och a� den nivå på hänsyn som lagen kräver
är mycket låg (Riksrevisionsverket 1999, Skogsstyrelsen 2011b)
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11.2. Miljöhänsyn i skogsbruket
Regler om hänsyn till naturvärden infördes i skogsvårdslagen 1974. En precisering av
reglerna skedde sedan 1979 då det mer tydligt framgick vilka hänsyn som skulle tas
(Riksrevisionsverket 1999). Dessa regler har därefter gällt fram till mars 2014 då naturh
änsynsföreskrifterna ändrades när en hänvisning till artskyddsförordningen infördes.
Förändringen innebär a� vissa av de arter som omfa�as av artskyddsförordningen skydd
skall prioriteras vid val av hänsyn (SKSFS 2013:2). Den nya prioriteringen har ännu inte i
praktiken kommit a� tillämpas i någon högre grad. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
har under 2015 startat e� särskilt projekt för a� utreda vad ändringen innebär och hur den
skall tillämpas (Skogsstyrelsen 2014b).

Foto: Michael Nilsson.

I skogsvårdslagstiftningen anges a� man skall ta hänsyn till naturen och dess biologiska
mångfald vid alla typer av skogsbruksåtgärder. Det kan gälla för enskilda artförekomster
eller särskilda naturmiljöer. De krav på hänsyn som skogsvårdsmyndigheten kan
ställa är dock starkt begränsade. De�a eftersom kraven inte får innebära a� pågående
markanvändning avsevärt försvåras. Enligt förarbetena till lagstiftningen kan
myndigheterna endast kräva ”bagatellartade” begränsningar av skogsbruket. Går hänsynen
utöver denna nivå har markägaren rä� till ekonomisk ersä�ning (Riksrevisionsverket
1999). Nivån på hänsynen som lagen kräver är därför mycket lågt ställd. Trots de�a har
skogsbruket sedan hänsynskraven infördes 1974 haft svårt a� nå upp till kraven. Den första
undersökningen av vilken hänsyn som togs vid slutavverkningar, som gjordes år 1985,
visade a� 80 procent av avverkningarna inte levde upp till lagens krav (Eckerberg 1986).
Fyra år senare gjorde Skogsstyrelsen sin första undersökning av hänsynen som visade a�
52 procent av de undersökta avverkningarna under åren 1989-1991 inte nådde upp till
skogsvårdslagens krav (Skogsstyrelsen 2002). Undersökningen gjordes inte på samma
sä� som den av Eckerbergs tidigare gjorda undersökningen varför det är svårt a� jämföra
undersökningarna. Vid den undersökning Skogsstyrelsen därefter gjorde av hänsynen
mellan åren 1992/93 hade antalet avverkningar som inte levde upp till lagens krav sjunkit
till 26 procent (Skogsstyrelsen 2002). Vid undersökningen 1995 - 1997 låg siffran kvar på
samma nivå. Antalet avverkningar med en bä�re hänsyn än lagstiftningens miniminivå
var endast 19 procent (Skogsstyrelsen 1997). Runt milleniumskiftet och de närmaste åren
därefter utgjorde andelen skogsavverkningar som inte nådde lagstiftningens miniminivå
23-25 procent. Andelen avverkningar som var bä�re än lagens lägsta kravnivå var då runt
37 procent. Vid 2005-2007 skedde dock e� trendbro� då antalet avverkningar som inte

Bristen på naturhänsyn i samband med skogsbruk orsakar lä� stor diskussion. Länsstyrelsen i
samråd med Rädda Svartedalens Vildmark efter en avverkning i Svartedalens naturreservat och
Natura 2000-område. I skogen som avverkades fanns artskyddade fåglar som tjäder och nötkråka.
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Fig.19. Antalet avverkningar med stor negativ påverkan
på hänsynskrävande miljöer har ökat.

Fig.18. Antal avverkningar som ej klarar
skogsvårdlagens (SVL) miniminivå har ökat.

nådde lagens miniminivå ökade till 30 procent. År 2010 hade andelen ökat till 36 procent
(fig.18). Samtidigt hade andelen avverkningar som var bä�re än skogsvårdslagens krav
minskat från 38 procent år 2000 till endast 24 procent år 2010 (Skogstyrelsen 2011b).
Naturskogsmiljöer är den typ av hänsynskrävande biotoper som
skogsbruket tar minst hänsyn till i samband med slutavverkningar
” Naturskogsmiljöer
(fig.19) (Skogsstyrelsen 2014g). Av den utvärdering Skogsstyrelsen
är den typ av
och Naturvårdsverket gjort av naturhänsynen mellan åren 19982008 framgår a� 80 procent av den totala volym naturskogsmiljöer
hänsynskrävande miljöer
som berördes av slutavverkningar avverkade (Skogstyrelsen
som skogsbruket tar
2011b). Andra hänsynsbiotoper som skogsbruket tog dålig hänsyn
sämst hänsyn till....”
till var sumpskogar, örtrika skogar vid va�endrag, raviner,
blockmarker, hällmarkskogar och grupp av miljöträd. Totalt
avverkades 40 procent av den totala volym hänsynskrävande biotoper. Förutom
bristande hänsyn till hänsynskrävande biotoper togs dålig hänsyn till skyddszoner och
värdefulla träd och buskar. Av sammanställningen framgår a� antalet kvarlämnade
friställda träd, med eller utan specifika naturvärden, uppgår till 11,4 träd/ha (levande träd,
högstubbar och torrträd).

Foto Sebastian Kirppu.

År 1990 lämnades 2 procent av hyggesarealen som naturvårdshänsyn vid slutavverkningar
och år 1995 lämnades 5 procent (Skogsstyrelsen 1997). En internationell jämförande studie
år 2012 visade a� 3-5 procent av hyggesarealen lämnades vid avverkningar i Sverige
(Future Forest 2012b, Skog&Framtid 2012)). I många andra länder lämnades enligt studien
20-45 procent av hyggesarealen som hänsyn.

Hygge med bristande hänsyn intill e� va�endrag.
84

Det finns skogsområden där nästan ingen naturhänsyn har tagits. Många är dessutom efter
avverkning planterade med enbart en eller två trädarter. Foto Michael Nilsson.
I Skogsstatisk årsbok (Skogsstyrelsen 2014) finns uppgifter kring lämnad naturhänsyn
under den senaste tioårsperioden. Uppgifterna bygger på treårsmedeltal på avverkningar
gjorda fram till 2005 vilka man sedan kontrollerat 5-7 år efter avverkningen. Enligt
statistiken lämnades 2,3 procent av avverkad skogsmarksareal kvar som hänsynsytor på
hyggena vid den senaste mätperioden. Trenden i areal lämnade hänsynsytor under de
senaste tio åren är minskande med en topp på 3,3 procent 1998-1999. Ser man specifikt
på vissa typer av lämnade miljöer som hänsynsbiotoper och skyddszoner så är trenden
minskande även här. Hänsynen till enstaka träd och död ved ökar dock enligt statistiken.
Största ökningen står volymen lämnad hård död ved som ökat från 1,6 m3sk/ha till 6,2
m3sk/ha. Volymen lämnade hänsynsträd har även ökat från 3,7 till 8,3 m3sk/ha. Räknat i
antalet totalt lämnade träd per hektar har dessa ökat från 7,3 till 11 lämnade träd/ha.
Av statistiken framgår a� hänsynen till enstaka träd ökat under senaste mätperioden
medan hänsynen till hänsynsmiljöer minskat. Särskilt markant är ökningen av lämnad
död ved. Ökningen av detaljhänsynen till enstaka träd och död ved skall dock jämföras
med det bo�enläge i hänsynen som fanns tidigare. De ökade nivåerna bör även jämföras
med förekomsten i naturskogen där exempelvis död ved normalt förekommer i volymer
som är betydligt mycket större än vad som idag finns i den svenska skogen.
För a� nå skogspolitikens mål a� den biologiska
mångfalden skall bevaras i skogen behöver naturhänsynen
i skogsbruket vara högre än den miniminivå lagen
kräver (Skogsstyrelsen 2011c). Skogsstyrelsen har i sina
undersökningar benämnt denna nivå “hänsyn bä�re än
lagnivån”. Denna rådgivningsnivå utgår ifrån miljömålen
och begränsas inte av lagens krav om högst “bagatellartade”
intrång i äganderä�en och a� “skogsbruket inte avsevärt får
försvåras”. Enligt rådgivningsnivån skall bland annat skador
på lokaler med rödlistade arter, regionalt ovanliga arter, och
på hänsynsmiljöer undvikas eller begränsas. Skyddszoner
mot vissa känsliga miljöer skall lämnas och nyckelbiotoper
och olikåldrig och skiktad naturskog skall undantas från
skogsbruk. Denna nivå på hänsyn ligger betydligt högre
än vad som kan krävas med skogsvårdslagen. Nivån
ligger även högre än miljömärkningen FSC:s kriterier och
krav på hänsyn (Johansson m.fl. 2009). Skogsstyrelsen
har i sina undersökningar även bedömt hur skogsbrukets
avverkningar förhåller sig till rådgivningsnivån. Vid de
undersökningar som gjordes 1995-1997 så visade det sig a�
81 procent av avverkningarna inte nådde rådgivningsnivån
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Fig.20. Antalet avverkningar som ej
når Skogsstyrelsens målnivå har ökat
och närmar sig 80% år 2010.

(fig.20). Runt år 2000 nådde 63 procent rådgivningsnivån. Efter 2005
ökade skogsavverkningar som inte nådde nivån till 76 procent. Det är en
mycket stor del av avverkningarna som inte når den nivå på hänsyn som
krävs för a� de miljö- och skogspolitiska målen skall kunna nås.

11.3 Den svenska skogsbruksmodellen
Sedan 20 år tillbaka har det svenska skogsbruket och skogspolitiken lyfts
fram under begreppet ”Den svenska skogsbruksmodellen”. En modell som
bygger på e� skogsbruk med hög produktion över en mycket stor del av
den produktiva skogsmarken samtidigt som en generell naturhänsyn skall
tas. Modellen grundas på två målsä�ningar, dels e� produktionsmål och
dels e� bevarandemål för biologisk mångfald som enligt skogspolitiken
skall utgöra två jämställda mål (fig.21) (Prop. 1992/93:226). Dessa två
jämställda mål u�rycks i skogsvårdslagens portalparagraf som a�:
”Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så a� den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall
hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”(SVL § 1).

Fig.21. Den svenska
skogspolitiken bygger på a�
produktions- och miljömålet skall
vara jämnställda. I praktiken
väger dock produktionsmålet
betydligt mer än miljömålet.

Foto Michael Nilsson

Den svenska skogsbruksmodellen har, särskilt av skogsnäringen och
regeringarna, ofta framställts som mycket framgångsrik när det gäller
långsiktigt hållbart skogsbruk. Den har även lyfts fram som e� internationellt föredöme.
Vid exempelvis FN:s uppföljande möte 2012, Rio +20, som hölls 20 år efter Riokonferensen
i Brasilien, deltog Sverige och förde fram denna ”modell” som e� föredöme för
hållbart skogsbruk. En särskild informationsfilm, med titeln ”Sustainable Forestry – the
Swedish model”, producerades inför konferensen av Statens lantbruksuniversitet (SLU),
på uppdrag av Landsbygdsdepartementet, med syftet a� marknadsföra den svenska
skogsbruksmodellen (Regeringen 2012, Future Forest 2012a).
Skogsindustrierna skriver i sin rapport ”Levande skogar”
” ”Skogsindustrierna
”Skogsindustrierna anser a� den svenska skogsbruksmodellen är väl
anpassad till de förhållanden som råder här. Den efterliknar dynamiken anser a� den svenska
och strukturen i det av människan orörda skogslandskapet”. Man går skogsbruksmodellen är väl
till och med så långt a� man hävdar a�: ”Den variation som den
svenska modellen med frihet under ansvar ger upphov till förbä�rar anpassad till de förhållanden
också möjligheterna a� tillgodose de skiftande behov som de skogslevande som råder här. Den efterliknar
arterna har.” (Skogsindustrierna 2011). I linje med de�a för även
dynamiken och strukturen
det statliga skogsbolaget Sveaskog fram sin syn om a� ”Framtiden
är ljus för hotade arter på Sveaskogs mark” (Sveaskog 2012). Karin i det av människan orörda
Tormalm, kansliråd på Landbygdsdepartementet, svarar skogslandskapet” ”
angående regeringen syn på den svenska skogsbruksmodellen och
det svenska skogsbruket, på frågan om man är nöjd med resultatet Skogsindustrierna 2011
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Naturhänsyn

Fig.22. En internationell jämförelse
visar a� Sverige är e� av de mest
produktionsinriktade länderna.
Tillsammans med Ryssland och Finland
hamnar Sverige bland de länder som
använder sin skogsmark mest för
virkesproduktion. Australien och Nya
Zeeland är de länder som har en mest
naturhänsynsinriktad användning.
Japan, Kanada och Mexico är de länder
som har en för olika ändamål mest
blandad användning. Jämförelsen har
tagits fram inom projektet Future
Forests och bygger på uppgifter länderna
själva lämnat till FN-organet FAO
(Skog&Framtid 2 2013).
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av den svenska skogsbruksmodellen a�: ”- Det korta svaret är ja, det slog regering och riksdag
fast i propositionen från 2008” (Skogseko 2013). Den borgerliga alliansregeringen håller fast
vid denna bedömning, vilket framgår av riksdagsdeba�en i samband med regeringens
proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Sveriges riksdag 2014).

Foto Michael Nilsson

Den svenska skogsbruksmodellen har stora brister när det gäller dess långsiktiga
hållbarhet. Särskilt gäller de�a frågan kring utarmningen av skogens biologiska mångfald
där skogsbruket har en mycket stor inverkan. Utvärderingar från Skogsstyrelsen visar
a� skogsbruket i samband med skogsavverkningar till stora delar under de senaste 20
åren inte nå� ens den mycket låga miniminivå på naturhänsyn som lagen kräver. Än
mindre har man nå� de högre nivåer som krävs för a� man skall ligga i nivå med den
hänsyn Skogsstyrelsen anser krävs för a� man skall kunna nå miljömålet. Fortfarande
avverkas naturskogar, nyckelbiotoper, skogar med rödlistade och fridlysta arter.
Totalt finns över 2000 skogsarter med på den nationella listan med rödlistade arter
(ArtDatabanken 2010). En nyligen genomförd undersökning visar a� skogsbruket fortsa�
väljer a� avverkningsanmäla betydande arealer med tidigare kända skogar med mycket
höga naturvärden som är av ”avgörande betydelse för bevarandet av biologisk mångfald”
(Skogsstyrelsen 2014f). Naturvårdverket bedömer a� 20 000 – 40 000 hektar med gammal
skog med höga naturvärden avverkades i Sverige under år 2012 (Naturvårdsverket
2014a). Internationella jämförelser visar dessutom a� Sverige ligger i bo�en när det gäller

Den odlade avverkningsmogna skogen är ofta likåldrig med brist på variation.
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lämnad hänsyn i samband med skogsavverkningar
(Skog&Framtid 2012). Sverige hamnar även bland
de länder vars skogspolitik är mest inriktad på
skogsproduktion (fig.22) (Skog&Framtid 2013). OECD
skriver i sin senaste granskning av svensk miljöpolitik
angående skogsbruket ”intensiteten i användningen av
skogsresurserna är bland de högsta i OECD” (OECD &
Miljödepartementet 2014). Av Sveriges rapport till FN
med anledning av konventionen om biologisk mångfald
(CBD) konstateras även a�: ”För närvarande är skogsbruket
inte långsiktigt hållbart med avseende på biologisk mångfald.”
(Naturvårdsverket 2010).

Foto Björn Olin

Det har under de 20 år som den svenska
skogsbruksmodellen varit verksam förekommit
kritik mot skogspolitiken och den svenska
skogsbruksmodellen.
Riksrevisionsverket
riktade
i sin granskning av arbetet med a� jämställa
produktionsmålet och bevarandemålet redan 1999 en
stark kritik mot skogspolitiken och mot a� ansvariga
myndigheters hade så få verktyg för a� i sin verksamhet
”För närvarande är skogsbruket
kunna bidra till a� miljömålet skulle kunna nås. I
princip fanns inga lagliga medel för myndigheten utan
inte långsiktigt hållbart med
man kunde enbart använda information och vädjande
avseende på biologisk mångfald.”
för a� få skogsägarna a� ta den hänsyn som krävs för
Naturvårdsverket 2010
a� nå miljömålet (Riksrevisionsverket 1999). År 2004
framförde OECD i sin granskning av svensk naturvård
kritik mot svensk skogspolitik och uppmanade Sverige a� bland annat vidareutveckla
e� hållbart skogsbruk och övervaka det frivilliga skogsskyddet (Skogseko 2004). Fjorton
av landets ledande naturvårdsforskare protesterade 2008 mot skogspolitiken och det
svenska skogsbruket (Dagens Nyheter 2008). Forskarna skrev bland annat”Vi skäms över
våra beslutsfa�ares likgiltighet för miljön. Den svenska skogen har förvandlats till en jä�elik
odlingsyta. Där förr otaliga arter levde samman i harmoni dominerar numera helt gran, tall och
inplanterade främmande trädslag. Denna skogsodling utgör e� hot mot den biologiska mångfalden
vilket strider mot riksdagens miljökvalitetsmål. Den svenska skogspolitiken vilar officiellt på a�
produktion av skogsråvara och miljö är likvärdiga mål. Men i praktiken har produktionen sa�s i
första rummet. Bortåt 2 000 skogslevande arters överlevnad hotas på grund av den förda politiken.
Vi är djupt oroade och skäms över a� det rika Sverige inte arbetar effektivt för a� nå nationella och
internationella miljömål.” Året efter kritiserade även ArtDatabankens skogsansvarige Arthur
Larsson, i samband med e� skogsseminarium, den svenska skogsbruksmodellen. Larsson
menade a� allt fler skogsområden med höga naturvärden avverkades och a� den generella
naturhänsynen i skogsbruket var för dålig. Utarmningen av skogen ökade och den
svenska modellen som bygger på frivillighet är konjunkturkänslig vilket riskerar påverka
naturhänsynen negativt menade Larsson. Larsson efterlyste även tydligare lagkrav, e�
uppföljningssystem och större öppenhet inom det svenska skogsbruket. (BioDiverse 2010).
E� stort antal forskare kritiserade även den svenska skogsbruksmodellen och skogspolitiken
i e� upprop 2010 där man bland annat skrev: “E�
”intensiteten i användningen uthålligt svenskt skogsbruk, som tar bevarandet av den
biologiska mångfalden på allvar, kan inte uppnås i en
av skogsresurserna är bland
situation där 95 procent av den produktiva skogen är
de högsta i OECD”
exploaterad och endast enstaka procent av skogsmarken
är avsa� till naturvård.”(Skydda Skogen 2010).
OECD 2014
2011 publiceras i National Geographic en mycket kritisk artikel som tog upp det svenska
skogsbruket och den svenska skogsbruksmodellen. Under rubriken ”Sveriges goda
miljörykte döljer e� ohållbart skogsbruk” beskriver reportern Eric Hoffner hur han vid sin resa
i Sverige upptäcker a� skogen inte brukas hållbart och a� näringens frivilliga miljöarbete
inte verkar fungera (National Geographic 2011). Våren 2012 publicerade Dagens Nyheter
en artikelserie av Maciej Zaremba med omfa�ande kritik mot den svenska skogspolitiken
och skogsbruket. Vid e� seminarium året därefter 2013, som Future Forests arrangerade
tillsammans med Kungliga skogs- och lantbruksakademin, fördes det fram allvarlig
internationell kritik mot det svenska skogsbruket och den svenska skogsbruksmodellen.
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En elit av skogliga naturvårdsforskare i världen från USA, Kanada,
Australien, Baltikum, Ryssland och Norden hade bjudits in för a�
föreläsa om naturhänsyn i skogsbruket. Professor Christian Messier
från University of Quebec var en av kritikerna av den svenska
modellen och framförde följande”- När jag var universitetsstudent
fick jag lära mig a� den svenska modellen var idealet för skogsbruket. Idag
används den som avskräckande exempel i undervisningen. Vi får nu höra
a� den biologiska mångfalden utarmas av ert allt intensivare skogbruk,
med låga nivåer av naturhänsyn och små skyddade arealer.” (Future
Forests 2012b). Även Skogsstyrelsens generaldirektör Monika
Stridsman har i en deba�artikel (Norrköpings Tidningar 2014)
pekat a� det finns omfa�ande brister i skogsbruket och i hänsynen
till naturen och den biologiska mångfalden. I den delrapport OECD
presenterade i juni 2014 granskades Sveriges miljöpolitik och där
framkom även a� ”e� stort antal skogsarter är utrotningshotade” och
a� ”intensiteten i användningen av skogsresurserna är bland de högsta
i OECD”. Man pekar också på a� bevarandestatusen för arter och
miljöer som omfa�as av art- och habitatdirektivet i Sverige är
”förhållandevis ogynnsam” (OECD & Miljödepartementet 2014).
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Svenska skogsundustrins
produktion av pappersmassa
har ökat mycket under de
senaste 40 åren (x1000 ton).
(Skogsstyrelsen 2013b)

”Den svenska
modellen med frihet
under ansvar fungerar
i grunden väl”
Regeringen 2014

Foto Michael Nilsson

Trots kritik och dokumentation av omfa�ande brister finns
det ingenting som tyder på a� man håller på a� omvärdera
modellen och skogspolitiken. Tvärtom framgår det i den senaste
miljöpropositionen kring biologisk mångfald (Prop.2013/14:141) a�
den tidigare regeringen verkade nöjd med situationen och fortsa�
framhåller ”den svenska modellen” som en framgångsrik metod för
a� nå miljömålen. Johan Hultberg, moderaterna, som företrädde
regeringen när proposition deba�erades i riksdagen sa a�: ” Den svenska modellen med
frihet under ansvar fungerar i grunden väl” (Sveriges riksdag 2014), Regeringen skriver vidare i
sin proposition a�: ”Utveckling av miljöarbetet i skogsbruket har varit positiv sedan 1993, då den
nya skogspolitiken med jämställda miljö- och produktionsmål kom till stånd.” Som grund för de�a
hänvisar man till a� miljöhänsynen förbä�rades avsevärt under 1990-talet, a� mängden
död ved och a� arealen gammal skog, äldre lövrik skog och mark föryngrad med lövrik
skog ökat. Det man dock inte redovisar är a� ökningen har ske� utifrån tidigare mycket
låga nivåer och a� ökningen är långt ifrån tillräcklig för de krav på nivåer i hänsyn eller
areal med miljöer som behövs för a� bevara den biologiska mångfalden. Av propositionen
framgår inte hur läget ser ut för den biologiska mångfalden i skogen. Regeringen erkänner
dock a� det ”råder en situation där olika skogsbiotopers utbredning har begränsats genom
skogsbruk” och a� de�a beror på tidigare skogsbruk men även på dagens skogsbruk.
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Foto Michael Nilsson

Skogsstyrelsens arbetsgrupp för förbä�rad naturhänsyn inspekterar e� miljömärkt hygge.

I Sverige finns idag två typer av miljömärkningssystem för skogsbruk som kallas FSC
och PEFC. FSC (Forest Stewardship Council) är e� internationellt certifieringssystem
som bildades i Kanada 1993 vars syfte är a� främja e� miljöanpassat samhällsny�igt och
ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. I Sverige har FSC funnits sedan 1998. Modellen bygger
på frivillig anslutning där skogsägaren förbinder sig a� följa vissa miljöregler (standard).
Reglerna tas fram av tre enheter eller ”kammare” verksamma inom FSC; ekonomiska
kammaren, sociala kammaren och miljökammaren. I dessa kammare ingår representanter
för skogsbruket, skogsindustrin, fackföreningar och miljöorganisationer. De regler som
finns idag är i stort de samma som antogs 1998 och som innebär a� man vid skogsbrukets
bedrivande skall ta en viss naturhänsyn, avsä�a en viss areal för naturbevarande och ha en
skötselplan. Skogsbruket skall även ta hänsyn till arbetsrä�sliga frågor, sociala frågor och
ursprungsbefolkningar. Systemet slår även fast a� skogen skall ny�jas och utgångspunkten
är i stort a� det idag normalt förekommande trakthyggesskogsbruket
skall utgöra normen för skogsbruket. En viss reglering finns dock
av metoder (Sahlin 2013, FSC 2014). Man kan inte se a� standarden
har någon direkt anpassning eller utformning gentemot EU:s artoch habitatdirektiv, fågeldirektiv eller till artskyddsförordningens
krav. När det gäller förekomster med rödlistade arter gäller enligt
standarden a�: ”Skogsbrukare ska genomföra påvisbara åtgärder för a� säkra
förekomster av rödlistade arter utanför avgränsade nyckelbiotoper. Sådana
åtgärder kan vara generella och innefa�a detaljhänsyn eller hänsynsytor vid
avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser eller avsä�ningar av
skog för naturvårdsändamål.”(kriterium 6.2.4). Denna skrivning skulle
kunna tolkas som a� det finns e� särskilt skydd för kända förekomster
med rödlistade arter. Samtidigt kan den tolkas som a� det räcker
med a� generell hänsyn tas i samband med skogsbruksåtgärder.
De�a skulle i så fall innebära a� särskild hänsyn till enskilda kända
artförekomster inte behöver tas. I praktiken verkar det även fungera
så, vilket innebär a� kända förekomster med rödlistade arter inte har
e� skydd inom FSC-certifieringen. Naturskyddsföreningen visar i
sin granskning av FSC-skogsbruket från 2013 a� avverkningar sker
Brandtaggsvamp, rödlistad
där kända förekomster av rödlistade arter finns och hävdar a� FSCskogssvamp. FSC saknar skydd för
certifierade skogsbolag ”systematiskt” avverkar skogar med rödlistade
rödlistade och fridlysta arter.
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Foto Mats Kartström.

11.4. Miljömärkt skogsbruk

arter (Sahlin 2013). Det statliga skogsbolaget
Sveaskog har även i e� domstolsärende
hävdat a� man har rä� a� avverka lokaler
med rödlistade arter trots a� man är
FSC-certifierad (Förvaltningsrä�en 1213).
Lars-Eric Bergström, chef för dåvarande
AssiDomäns förvaltning i Älvsbyn sa
även år 2000, angående kritik mot FSCskogsbrukets avverkning av skogar med
rödlistade arter ”I Jokkmokk hi�ar man enstaka
förekomster av rödlistade arter nästan överallt.
Om man använder det som kriterium skulle
halva kommunen vara nyckelbiotop.”(Sveriges
Natur 2000). En nyligen genomförd
Flera miljöorganisationer har lämnat det svenska FSCundersökning 2014 på det FSC-certifierade
arbetet. På bilden ses Naturskyddsföreningens FSCskogsbolaget Holmens skogsmark visade
ansvarige Jonas Rudberg (t.h) och Hans Berglund från
a� man avverkningsanmält e� stort antal
Naturvårdsverket vid en trave avverkade torrträd från en
skogar med rödlistade arter. Trots a� man
miljömärkt skogsavverkning. Foto Michael. Nilsson.
blev underrä�ad om artförekomsterna
genomfördes avverkningar. Den enda åtgärd man avsåg genomföra
med anledning av fynden av rödlistade arter var a� låta Skogsstyrelsen göra en
undersökning om det fanns några nyckelbiotoper inom planerade avverkningar. De�a för
a� säkra a� man ”inte avverkar skog som i enlighet med FSC ska sparas”. (Holmen skog 2014).
Skogsstyrelsen klassar inte vid sina inventeringar skogar med rödlistade arter generellt
som nyckelbiotoper. De�a gör a� många lokaler med rödlistade arter hamnar utanför
klassade nyckelbiotoper och det skydd som finns för dessa inom FSC-certifieringen.
Från början medverkade e� flertal miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen,
Världsnaturfonden WWF, Fältbiologerna, Jordens vänner och Sveriges Ornitologiska
föreningen i det svenska FSC-systemet. E� medverkan vars syfte var a� tillsamman med
skogsnäringen arbeta fram en gemensam standard för e� svensk hållbart skogsbruk.
Arbetet kom dock a� präglas av a� det fanns en stark extern kritik mot standarden
och skogsbruket. Det var även stora svårigheter a� internt påverka FSC. Två år efter
a� miljömärkningen infördes gjorde tidningen Sveriges Natur en undersökning av hur
skogsbruket genomfördes i praktiken vid e� 40-tal FSC-avverkningar. Enligt tidningen
hade både lokaler med rödlistade arter och nyckelbiotoper avverkats. Man kritiserade
även de oberoende kontrollföretagen för brister i kontroll av efterlevnad. Jonas Rudberg,
FSC-ansvarig hos Naturskyddsföreningen sa i en kommentar a�: - Det här är inte vad vi såg
framför oss när vi gjorde upp med skogsbruket. Om de�a är godkänt så bör kriterierna skärpas.”
(Sveriges Natur 2000). Under 2000-talets första årtionde fick FSC fortsa� en omfa�ande
kritik för bristande miljöhänsyn, bristande kontroll och för avverkningar i skyddsvärda
skogar och på lokaler med rödlistade arter. De�a ledde till a� flera miljöorganisationer
som Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Jordens vänner lämnade si�
medlemskap i svenska FSC. Fältbiologerna lämnade FSC år 2007 eftersom man ansåg
a� man ”genom a� si�a kvar i organisationen, legitimerade och grönmålade det ohållbara
skogsbruket.” Även landets största ideella miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, som
lämnade FSC år 2010, var starkt kritisk mot systemet och dess tillämpning. Jordens vänner
lämnade FSC år 2012 eftersom man bland annat ansåg a� ”FSC-märkningen för skog och
skogsprodukter inte representerar det hållbara skogsbruk som det utger sig för a� göra.” År 2013
publicerades Naturskyddsföreningen en särskild granskning av FSC, ”Trovärdigheten på
spel – Frivilligheten i skogen fungerar inte” (Sahlin 2013). Karin Åström, vice ordförande i
Naturskyddsföreningen sa i en kommentar till rapporten a� ”-FSC är tyvärr ingen garanti
för e� hållbart skogsbruk i Sverige. Vi menar a� det är oerhört viktigt a� ansvarsfulla skogsägare
som satsar på miljöhänsyn premieras, men i nuläget fungerar inte FSC i Sverige. FSC-certifierade
skogsägare kalhugger miljöer med hotade arter och tar inte tillräcklig hänsyn i känsliga miljöer,
det ser våra medlemmar gång på gång ute i skogen. När virket från dessa skogar sedan säljs som
miljömärkt luras konsumenterna.” (Naturskyddsföreningen 2013).
Svenska Greenpeace valde a� aldrig gå med i svenska FSC. Det gjorde inte heller föreningen
Skydda Skogen som enligt Naturskyddsföreningens rapport ansåg a� ”FSC märkningen inte
håller vad den lovar” och a� ”Efter över 14 år med en FSC-standard i Sverige kan vi konstatera a�
möjligheten a� påverka standarden till det bä�re inifrån kommi�én är mycket liten. Få förbä�ringar
har åstadkommits under de många år som flera av Sveriges stora miljöorganisationer engagerat sig
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mycket i arbetet.” (Sahlin 2013). Skydda Skogen har även under våren 2014 anmält svenska
FSC till Konsumentverket för ”Vilseledande och otillbörlig marknadsföring” p g a a� FSC
hävdar a� skogsråvaran kommer från e� uthålligt skogsbruk. Inom skogsnäringen finns en
stark oro för a� många miljöorganisationer lämnat FSC. Skogsbolaget SCA`s hållbarhetschef
Hans Djurberg säger i en artikel: ”-Miljörörelsens stöd är viktigt. Trovärdigheten bakom en
logotyp ökar genom a� välkända miljöorganisationer står bakom. FSC har i dag en viktig roll som
kundkrav, även om märkningen inte är lika etablerad bland konsumenter.” (Miljörapporten 2014).
Även Karin Fällman, FSC-koordinator på Sveaskog, säger i artikeln ”- A� miljörörelsen går
ur hotar certifieringen. Hela FSC bygger på a� de är med, det är en trovärdighetsfråga.” Caroline
Rothpfeffer, miljöchef på Billerud Korsnäs, menar a�: ”- Utan FSC-certifieringen måste vi
hela tiden själva förmedla hur vi arbetar med e� ansvarsfullt skogsbruk. Stämpeln och den externa
tredjepartsrevisionen är avgörande verktyg för a� skapa trovärdighet.”
Det andra miljömärkningssystemet för skogsbruk i Sverige kallas PEFC (The Programme
for the Endorsement of Forest Certifications). PEFC bildades 1999 på initiativ av svenska
skogsägarrörelsen. De�a bland annat efter a� en del av de svenska skogsägarna inte ville
ansluta sig till FSC. Reglerna i PEFC är i grunden ganska lika FSC men systemet drivs
och styrs helt av skogsägarrörelsen som har egen kontroll av efterlevnaden. Externa
intressenter som ideella miljöorganisationer ingår inte i systemet och har inget inflytande.
Med åren har FSC och PEFC närmat sig varandra alltmer och idag är många skogsägare
och skogsbolag anslutna till båda systemen. PEFC har inte granskats av miljörörelsen på
samma sä� som FSC. Generellt finns samma kritik mot PEFC som mot FSC samt mot
avsaknaden av extern kontroll.
Ägande procent av skogsmarken

11.5. Ägandet av skogen
Ägandet av den svenska skogen fördelas
enligt följande: 50 procent enskilda ägare,
25 procent privatägda aktiebolag, 14 procent
statsägda aktiebolag, 6 procent övriga privata
ägare, 3 procent staten och 2 procent allmänna
ägare. Som ägare av skog betraktas någon
som själv äger eller tillsammans med någon
äger minst 1 hektar produktiv skogsmark.
Totalt finns ca 330 000 skogsägare i Sverige
(Skogsstyrelsen 2013b).

Enskilda
Privata aktiebolag
Staliga bolag
Övriga privata
Staten övrigt ägande
Allmänt ägande övrigt

Miljömärkt skogsbruk, hygge från norra Sverige. Foto Björn Mildh.
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Sveaskog avverkar gammal naturskogsartad skog i Dalarna. Foto Sebastian Kirppu.

11.6. Sveaskog - e� statligt skogsbolag
Den svenska staten äger över 17 procent av den svenska produktiva skogen. Största delen
av de�a innehav, över 14 procent ägs av det statliga skogsbolaget Sveaskog. Den svenska
statens skog har tidigare och sedan lång tid tillbaka ägts av statliga Domänverket. År 1991
beslutade riksdagen a� Domänverket skulle bli e� statligt bolag. Bolaget ombildades
därefter 1993 till AssiDomän AB som i sin tur 1998 ombildades till Sveaskog AB (prop.
2009/10:169). Det statligt ägda skogsbolaget Sveaskogs verksamhet styrs i grunden av de
ägardirektiv som beslutas av Sveriges riksdag. Vid det senaste beslutet om ägardirektiv
för Sveaskog beslutade riksdagen ”Uppdraget för Sveaskog förändras i enlighet med
följande. Sveaskogs verksamhet ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig
avkastning.” (prop.2009/10:169). De nya direktiven innebar en skärpning av bolagets krav
på ekonomisk avkastning. Något som borde innebära a� bolaget även
få� minskade möjligheter till natur- och miljöhänsyn. Sveaskog själva
”Framtiden är ljus
menar dock a� man trots direktiven har ”en hög naturvårdsambition” och
a� man ”vill vara e� föredöme när det gäller a� utveckla e� uthålligt ny�jande för hotade arter på
av skogens olika naturresurser” (Sveaskog 2012). Bolaget är anslutet till Sveaskogs mark”
miljömärkningssystemet FSC.

Sveaskog 2012

Sveaskogs naturvårdsstrategi

Enligt Sveaskog har man som mål och strategi för sin produktiva skog a� ”20 procent
av skogsmarken nedan �ällregionen skall användas till naturvård” (Sveaskog 2012). I areal
räknat utgörs de�a av ca 650 000 hektar. Som grund för nivån anger man bland annat a�
de�a är en nivå man valt för a� nå ”nationella och internationella forskargruppers krav” för
a� man skall kunna bevara skogens biologiska mångfald. Naturvårdsskogar (skog med
höga naturvärden och restaureringsskog) utgör dock endast mindre än hälften av den
”avsa�a” arealen. De�a eftersom Sveaskog i de totalt ”avsa�a” 20 procenten även räknar in
den detaljhänsyn man tar i samband med skogsavverkningar. Detaljhänsynen utgörs av
enstaka träd, trädgrupper och kan�oner och bedöms omfa�a en areal på 250 000 hektar (9
procent av skogsinnehavet). Utöver de�a räknar man dessutom in ”Ekoparker”, områden
där man ofta bedriver skogsbruk på ca häften av arealen. Sveaskog själva anser a� man
bedriver e� skogsbruk som ligger betydligt längre fram än många andra skogsägare. Man
menar även a� ”Framtiden är ljus för hotade arter på Sveaskogs mark”.
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Vid en granskning av Sveaskogs ”höga naturvårdssatsning” upptäcker man a�
satsningen inte är så omfa�ande som företaget själv hävdar. Den areal som
undantas skogsbruk är inte 20 procent utan ca 9 procent (fig.23). Det visar sig a� en
tredjedel av de 300 000 hektar man ange� som frivilligt avsa�a ”naturvårdsskogar”
utgörs av skogar som redan är formellt skyddade naturreservat och därmed
dubbelräknas (Sveaskog 2012, Stefan Bleckert mejl 2014-11-21). Sveaskog äger i
många fall fortfarande marken men den är sedan tidigare formellt skyddad som
naturreservat av staten. Dessa skyddade skogar bör inte räknas in i Sveaskogs
frivilligt avsa�a areal. Räknar man bort dessa naturreservat sjunker Sveaskogs
avsa�a areal med naturvårdskogar till 7 procent. De�a är en nivå som bara ligger
strax över kraven på frivilligt avsa� skog inom miljömärkningssystemet FSC
som Sveaskog är ansluten till (minst 5 procent). Man har även avsa� särskilda
”ekoparker” där ca 50 procent av arealen undantagits skogsbruk. Lägger man
till denna areal kommer man upp i ca 9 procent frivilligt undantagna skogar.
Sveaskog anger även a� naturhänsynen vid skogsbruksåtgärder ”ska uppgå till
nio procent” vilket ”motsvarar 7,5 procent av Sveaskogs skogsmark” (Sveaskog 2012).
Om de�a bygger på faktiska mätningar av utförd och lämnad hänsyn framgår
inte. Skogsstyrelsen undersökningar av lämnad hänsyn tyder dock inte på a� så
mycket lämnas. Denna hänsyn genom lämnade enstaka träd, trädgrupper och
områden mindre än 0,5 hektar ingår i det normala skogsbruket.
” satsningen är
Sveaskog räknar dock med den i total undantagen skog vilket
inte så omfa�ande gör a� man kan få uppfa�ningen a� man undantagit 20 procent
av sin produktiva skog från skogsbruk vilket inte är fallet.

som företaget själv
hävdar....”

Skogsstyrelsen har kritiserat Sveaskogs sä� a� tolka
undersökningar av lämnad naturhänsyn. I e� pressmeddelande
kritiserar Skogsstyrelsen Sveaskog för a� man i e� pressmeddelande hävdat a� 9 av
10 hyggen som skogsbruket utför har en bra naturhänsyn (Skogsstyrelsen 2012c).
Skogsstyrelsen skriver ”– Det står var och en fri� a� tolka vår statistik. Men, Sveaskog
har valt a� lägga ihop ingen och liten påverkan på respektive miljövärde och betraktar det
som e� bra utfall. Skogsstyrelsen menar a� även liten påverkan är en skada på miljön som
bör undvikas,” Man lyfter även fram det faktum a� undersökningarna visar a� 36
procent av förekommande hänsynsbiotoper skadats vid avverkningarna vilket
Sveaskog bortse� ifrån.

Yta med normalt skogsbruk 91 %

Brister i strategin

Naturhänsyn
Ekopark
Frivilligt
skydd
Statliga
reservat

Fig.23. Sveaskog hävdar
a� man avsa� 20% av sin
mark för naturvård. En
granskning visar dock a�
skogsbruk bedrivs på över
90% av marken

Sveaskog avverkar skog med höga naturvärden

Under senare år har det riktats mycket kritik mot Sveaskog för a� man
avverkar skogar med höga naturvärden som inte ryms inom Sveaskogs
areal på 7 procent avsa�a naturvårdskogar. Strategin innebär a� om
man upptäcker en skog med högre naturvärden så tas en annan tidigare
naturvårdsklassad skog bort från de 7 procenten avsa�a skogarna. Den
bor�agna skogen klassas sedan om till ”produktionsskog”. De omklassade
skogarna får sedan ingå i den normala skogsbruksarealen för a� sedan
avverkas, trots naturvärdena. I dessa skogar kan lokaler för rödlistade och
fridlysta arter ingå. A� så är fallet och a� Sveaskog driver sin strategi till det
y�ersta visar e� domstolsärende från Förvaltningsrä�en (Förvaltningsrä�en
2013). Bakgrunden till de�a domstolsärende är a� Sveaskog år 2002 anmälde
e� skogsområde på 74,7 hektar för slutavverkning i Storumans kommun.
Vid avverkningen redovisades och lämnades e� 4,9 hektar stort område
som naturhänsyn. Det lämnade området innehöll en stor mängd gamla
lövträd som sälg asp och björk. E� flertal rödlistade och skyddsvärda arter
förekom som lunglav, garnlav, gelélav och dof�icka. Å�a år senare år 2010
anmälde Sveaskog det tidigare lämnade området för slutavverkning trots
dess höga naturvärden. Skogsstyrelsen ansåg a� tidigare lämnad hänsyn inte
fick avverkas och utfärdade e� förbud mot avverkning. De�a eftersom man
hävdade a� avsa� hänsyn skall gälla i en omloppstid (ca 100 år). Sveaskog
överklagade ärendet till förvaltningsrä�en eftersom man menade a� man
kunde avverka tidigare lämnad naturhänsyn. Som motivering hänvisade man
till sin naturvårdsstrategi. I sin inlaga till domstolen skriver man ”Bolaget har
som avsikt a� avsä�a 20 procent av den produktiva arealen. Denna ambitiösa målbild
kräver bland annat a� bolaget aktivt arbetar med a� kvalitetssäkra och ompröva äldre
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Sveaskog avverkar trots sin
miljöcertifiering skogar med
rödlistade arter som lunglav.
Foto Michael Nilsson.

Avverkat och sönderkört sumpskogsområde vid en av Sveaskogs avverkningar. Foto Michael Nilsson.
avsa�a avdelningar samt tidigare lämnad hyggeshänsyn.” Sveaskog menar a� det är rimligt a�
avsa� naturhänsyn i samband med hyggen skall gälla högst tio år. Tanken a� hänsynen
skall gälla i en omloppstid anser Sveaskog som vara ”svindlande”. Förvaltningsrä�en
höll dock i si� domslut 2013 med Skogsstyrelsen och ansåg a� det var rä� a� förbjuda
avverkningen. Sveaskog överklagade domen till Kammarrä�en som i sin dom i december
2014 gick på samma linje som Förvaltningsrä�en och beslutade a� det var rä� a� förbjuda
avverkningen (Kammarrä�en 2014).

Kritik mot Sveaskog från miljörörelsen

I september 2014 gick Naturskyddsföreningen ut med e� öppet brev som var ställt till
Sveaskog (Naturskyddsföreningen 2014a). I brevet skriver man: ”Naturskyddsföreningen har
sedan många år tillbaka granskat och dokumenterat Sveaskogs skogsbruk och är av uppfa�ningen
a� de�a inte fullt ut bedrivs hållbart. Föreningen har även få� starka signaler från omgivningen om
a� Sveaskogs skogsbruk i svenska folkets skogar inte är långsiktigt uthålligt. Vidare har föreningen
få� tydliga indikationer på a� Sveaskog avverkar skog i allt lägre åldrar.” Av brevet framgår
a� man tidigare i juni 2014 begärt a� Sveaskog skall redovisa de områden man klassat
om från naturvårdsskogar till produktionsskogar och få� till svar a� de�a kommer a�
göras. Det framgår även a� de omklassade skogarna enbart i norra Sverige kan uppgå
till en areal på 20 000 hektar. Sveaskog avser även, enligt brevet, a� avsä�a en under år
2014 brunnen skog på 1500 hektar som ”Ekopark”. De�a skulle innebära a� lika mycket
tidigare naturvärdesklassad skog kommer a� klassas om till produktionsskog och
avverkas. I november 2014 gick Sveaskog ut med e� pressmeddelande (Sveaskog 2014)
och meddelade a� man på sin hemsida nu redovisar vilka skogar man klassat om från
naturvård till skogsproduktion. Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog säger: ”- Det
har framkommit önskemål från bland annat miljörörelsen a� Sveaskog ska redovisa hur vi arbetar
med skydd av skog. Vi vill gå dem till mötes och lanserar nu en funktion som gör a� man kan se
var våra avsä�ningar finns och hur de förändrades under år 2013.” Man kommer därefter ”a�
redovisa de årsvisa förändringarna av sina naturvårdskogar”. De omklassningar som ske� före
2013 kommer inte a� redovisas. De områden som klassats som ”nyckelbiotoper” kommer
inte a� klassas om och avverkas, vilket vore i strid med miljömärkningssystemet FSC.
Däremot kan naturvärdeslokaler med höga naturvärden och restaureringsskogar a�
klassas om och avverkas. De�a trots a� de har höga naturvärden och kan rymma både
rödlistade eller fridlysta arter. I januari 2015 skriver fem olika miljöorganisationer i en
deba�artikel i Dagens Nyheter a� Sveaskog måste stoppa skogsavverkningar av skogar
med höga naturvärden (Dagens Nyheter 2015). Sveaskogs naturvårdsambitioner måste
enligt organisationerna höjas betydligt och skogsmarken bör användas för a� bygga
upp en grön infrastruktur och för a� nå Nagoyamålen. Artikeln är undertecknad av
Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening, Jordens Vänner, Fältbiologerna
och Skydda Skogen.
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11.7 Skogindustrierna
Den svenska massa-, pappers- och trämekaniska industrin finns samlad i bransch- och
arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Medlemmar är bland annat e� flertal större
skogs-, virkes- och pappersföretag som exempelvis Stora Enso, SCA, Holmen, Södra,
Billerud Korsnäs, VIDA-koncernen, Setra och Munksjö. Skogsindustrierna arbetar med
marknadsföringsfrågor, arbetsgivarfrågor, näringspolitik, och har som uppgift a� stärka
företagens konkurrenskraft och ökad användning av skogsbaserade produkter. Man ger ut
en egen tidning Skog & Industri som vänder sig till ”politiker, beslutsfa�are, opinionsbildare
och media samt företrädare för skogsindustrin” (Skog & Industri 2014).
Skogsindustrierna tar aktiv del i svensk skogs- och miljöpolitik och deltar ofta i deba�en
kring skogsbrukets påverkan på naturen och skogens biologiska mångfald . Organisationens
huvudbudskap är a� det moderna svenska skogsbruket är hållbart och inte utarmar
skogens biologiska mångfald. Man hävdar a� ”vi ska bruka skogen så a� alla arter i det svenska
skogslandskapet kan fortleva” och menar a� den svenska skogsbruksmodellen garanterar
de�a (Skog & Industri 2012). Man skriver a� ”Alla får plats i skogen” och ”Svenskt skogsbruk
förenar en hållbar produktion av värdefull skogsråvara med hänsyn till biologisk mångfald. Varje
dag och överallt.” (Skog & Industri 2008). Sedan lång tid tillbaka har Skogsindustrierna även
framfört a� deba�en kring skogsbrukets påverkan på naturen förs på e� osakligt sä� och
a� det sprids e� flertal ”myter”. Man gav redan år 1990 ut en faktafolder där man tog upp
fem olika myter som spreds och som man menade var felaktiga. Dessa myter var enligt
Skogsindustrierna ” 1. ”Skogsindustrin är på väg a� förvandla den orörda ”riktiga” skogen till en
onaturlig barrträdsplantering, genom kalhyggen, dikning, gödsling och röjning.” 2.”Skogsindustrin
förstör livsbetingelserna för djur och växter, genom a� man påverkar skogens naturliga kretslopp
av åldrande, död och biologisk nedbrytning.”, 3 ”Skogsbrukets okänsliga metoder hotar naturen och
fritidsmiljön.”, 4. ”Skogsindustrin använder kemisk besprutning mot lövsly och skogsgödsling för
a� öka avkastningen.” och 5.”Skogsdikningen gör a� vi snart inte har några sumpskogar kvar i
Sverige.”(Skogsindustrierna 1990).

96

Foto Michael Nilsson

Skogsstyrelsens sektorsråd region Väst på besök vid en massaindustri.

Skogsindustrin har därefter, under de följande 25 åren fortsa� hävdat a� det sprids myter
kring skogsbruket och dess påverkan på miljön. I huvudsak har budskapet varit detsamma
– a� de flesta påståenden om skogsbrukets negativa påverkan på naturen och miljön är
felaktiga. Erkänner man a� det finns några problem hänförs ofta orsakerna till tidigare
skogsbruk och inte till dagens. Så skedde 1990 då man menade a� skogsbrukets storskalighet
och mekanisering under 1960- och 1970-talen var e� problem för mångfalden men a�
skogsbruket under 1980-talet var inriktat mot ”biologi, naturvårdshänsyn och mångbruk”
(Skogsindustrierna 1990). Idag har Skogsindustrierna dock e� annat tidsperspektiv och
menar a� skogsbruket fram till 1993 orsakade problemen med utarmningen av skogens
biologiska mångfald. Efter 1993 när riksdagen antog ”en ny och framsynt skogsvårdslag som
jämställde produktions- och miljömålen” så har miljöförutsä�ningarna i skogen förbä�rats.
Därför är det enligt Skogsindustrierna felaktigt och en myt a� påstå a� ”skogens biologiska
mångfald blir allt sämre”. Andra påståenden man hävdar är myter är a� ”gammelskog
skövlas”, a� ”det är vanligt med plantageskogsbruk”, a� ”kontinuitetsskogsbruk är bä�re”
och a� det även är en myt a� ”forskare säger a� 20 procent av den produktiva skogen måste
skyddas för a� vi ska klara bevarandemålen” (Skog&Industri 2012). Skogsindustrierna
arbetar även mycket aktivt med a� direkt bemöta kritiska röster. Som när man efter e�
radioprogram (”Sommar i P1” Sveriges Radio 2014) i e� pressmeddelande gick ut med
hård kritik mot programmets värd som berä�ade om naturskogens djur- och växtliv
samtidigt som frågan om skogsbrukets negativa påverkan på den biologiska mångfalden
togs upp. Skogsindustriernas skrev även a� ”Det klassiska programmet
Sommar utny�jas av Naturskyddsföreningen för a� driva deba�en om a�
politikerna måste satsa mer pengar på a� lösa in skog från privat ägande och
göra reservat.” (Skogsindustrierna 2014). Pressmeddelande gav upphov
till skarp kritik från Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen
2014b) som menade a� Skogsindustrins kritik i sak var grundlös. Man
pekade även på a� programvärden var framröstad som svenska folkets
”önskeprogramledare” och dessutom framträdde som skogsbiolog och
privatperson och inte som representant för någon förening.

Foto: Michael Nilsson.

Enligt Skogsindustrierna har Sverige skyddat en mycket stor andel av
skogen. År 2012 publicerade man en karta på sin hemsida som visade
”skyddad” skog i Sverige. Redovisningen mö�e mycket kritik från
både myndigheter och miljöorganisationer eftersom man menade a�
Skogsindustrierna hade överdrivit skyddet betydligt när man hävdade
a� 25 procent av skogen var skyddad. Naturvårdverket skickade e�
brev till Skogsindustrierna där man påpekade faktafel och formuleringar
som Naturvårdsverket bedömde som ”vilseledande för allmänheten”
(Naturvårdsverket 2012). Enligt Naturvårdsverket överdrev kartan
arealen skyddad skog genom ytförstoring, något som inte framgick på
hemsidan. Kartan gav även intrycket av a� all mark inom redovisade

Skogsindustrierna säger sig
ha målet a� alla arter skall
bevaras. Frimärket visar en
vitryggig hackspe�, en fågel
som skogsbruket nästan har
utrotat i Sverige. Frimärket
gavs ut 1994 under temat
”Skydda våra fåglar”. Vid
den tiden fanns ännu 40 - 60
par med häckande vitryggig
hackspe�. Idag finns nästan
inga fåglar kvar i Sverige.
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nationalparker och naturreservat skulle vara skog. De av
skogsbruket frivilligt avsa�a skogarna redovisades felaktigt
som ”skyddade”. Kartan gav även det felaktiga intrycket a� 25
procent av Sveriges skogar skulle vara skyddade och i huvudsak
bestå av urskogsartade skogar eller andra skogar med höga
naturvärden. Naturvårdsverket påpekade dessutom a� de
redovisade lågproduktiva trädbärande markerna (impediment)
inte är skyddade och sällan har en särskild stor betydelse
för biodiversiteten. Det var därför fel a� redovisa dessa i
sammanhanget skyddad skog med höga naturvärden. Enligt
Naturvårdsverket var 7,5 procent av skogsmarken formellt
skyddad (inklusive impediment) och inte 25 procent, så som
man kunde få intryck av på Skogsindustriernas hemsida.

Foto Björn Olin

Skogsindustrierna består av många ekonomiskt starka
skogsindustriföretag vars intressen man har som uppgift a�
slå vakt om. De�a sker bland annat genom en aktiv lobbying
för a� påverka de svenska riksdagspolitikerna. I maj 2011
avslöjade tidningen Riksdag & Departement a� Riksdagens
skogsindustrinätverk
(nätverk
av
riksdagsledamöter)
Skogsindustrierna hävdade redan 1990
lät Skogsindustrierna stå för och sköta nätverkets träffar. a� det spreds myter om skogsbruket.
Skogsindustrierna bjuder in talare, står för mat och ordnar
arrangemangen. Varken riksdagsledamoten Ann-Kristin
Johansson (s), eller ledamoten Ulf Berg (m) är orolig för a� Skogsindustrierna skall få
för stort inflytande eller a� man skall få vinklad information vid dessa träffar. På frågan
om inte man är orolig för a� nätverket inte får tillräckligt med information om kritiska
synpunkter mot den svenska skogsbruksmodellen svarar Ulf Berg “– Den organisation
man får mest mail av är väl Naturskyddsföreningen. Det har man väl som motvikt i så fall.” Han
fortsä�er ”– Idén med det här nätverket är inte a� vi ska ha deba�er emot varandra, utan vi vill ha
en saklig information i frågor som vi vill a� industrin ska redovisa och vad som eventuellt är bra och
dåligt. Jag har ingen anledning a� tro a� Skogsindustrierna inte känner e� ansvar a� det här ska
vara hyggligt objektiv och korrekt information.”(Vi Skogsägare 2011).
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Dagens skogspolitik grundlades vid riksdagens skogspolitiska beslut 1993. På bilden ses
riksdagsledamöter guidas i skogsbrukslandskapet av Naturskyddsföreningen i samband med den
skogspolitiska utredningen 1992. Foto: Michael Nilsson

11.8 Skogspolitiken
Den svenska skogspolitiken är starkt påverkad och präglad av a� Sverige i över hundra
år utvecklat och haft en mycket stor skogsbruks- och skogsindustrisektor. Politiken
och skogvårdslagstiftningens främsta mål har varit a� se till a� det kontinuerligt finns
tillgång till virkesråvara och a� man kan leverera råvara till skogsindustrin. De�a
produktionsmål är fortfarande det främsta målet i praktiken även om man 1993 beslutade
a� produktionsmål och miljömål skall väga lika. Redan år 1903 infördes lagkrav om a�
ny skog måste anläggas efter skogsavverkning. År 1923 kom förbud mot a� avverka
ung skog och under 1900-talet följde sedan allt mer skärpta och detaljerade regler i syfte
a� skydda och styra virkes- och råvaruproduktionen. Det var först 1974 som det i lagen
infördes krav på hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald (Skogsstyrelsen 1993).
Bro� mot dessa lagkrav kunde och kan fortfarande inte lagföras i efterhand, vilket kan
vara en anledning till a� ca en tredjedel av skogsavverkningarna under 2000-talet inte
klarat av a� nå upp till den mycket låga naturhänsyn som lagen kräver. Orsaken till a�
lagstiftningen utformats på de�a sä� kan vara a� man inte vill ha några lagkrav som
minskar möjligheterna till u�ag av virkesråvara. Det kan även finnas en rent ideologisk
orsak. De�a då skogsbruket enligt skogspolitiken skall bedrivas under mo�ot ”Frihet under
ansvar” och utan någon detaljstyrning. En paroll som särskilt kom a� lyftas fram i samband
med 1993 års skogspolitiska beslut. En viss mildring av detaljstyrningen när det gällde
virkesproduktionen infördes i skogsvårdslagen 1993 men till stora delar kvarstod krav
på återbeskogning och en styrning av skogsbruksmetoder. Avsaknaden av
möjligheten a� lagföra bro� mot naturhänsynen kvarstod och gör så än idag.
Denna brist i lagstiftningen har kritiserats otaliga gånger som exempelvis
av Riksrevisionsverket 1999 och av skogspolitiska utredningen år 2006.
Från ansvarigt politiskt håll har man hela tiden försvarat a� miljöansvaret i
skogsbruket skall vara frivilligt. Bäst kanske denna hållning kan sammanfa�as
i det u�alande som Tora Leifland Holmström, politiskt sakkunnig på
Jordbruksdepartementet under den borgerliga fyrpartiregeringen, gjorde i
Skogsstyrelsens tidskrift Skogseko 2008. Holmström sa då, i en kommentar
till kraven a� bro� mot naturhänsynskraven måste kunna lagföras: ”- Man
skulle bli tvungen a� göra väldigt detaljerade bestämmelser för a� det ska bli
rä�ssäkert. Och det skulle strida mot skogspolitikens allmänna inriktning som är
frihet under ansvar.” På frågan -Varför är den friheten så viktig? svarade
Fig.24. I praktiken
Holmström: ”- Det är en ideologisk inställning kan man väl säga Vi tycker också
väger produktionsmålet
a� skogspolitiken hi�ills har varit framgångsrik genom a� garantera en mångfald
tyngre än miljömålet.
inom skogsbruket. Frihet behöver ju inte betyda rovdrift.” (Skogseko 2008).
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11.9 Pågående markanvändning
och ersä�ningsprinciperna

Foto Stig Björk

Om staten har krav på exempelvis naturhänsyn
i samband med en skogsavverkning anses det
a� skogsägaren skall kunna tåla e� visst intrång
i sin rä� a� bedriva skogsbruk. Om kraven
blir för höga anses skogsägaren lida för stor
skada och då inträder en rä� a� få ekonomisk
ersä�ning. Gränsen för när ersä�ningsrä�en
inträder uppnås när ”pågående markanvändning
avsevärt försvåras”. På mark som utpekats som
skogsmark i enlighet med skogsvårdlagen
anses det a� skogsbruk utgör pågående
markanvändning. Bestämmelsen om rä�en till
ersä�ning finns i 1987 års plan- och bygglag
(14 kap 8§). Rä�igheten har även skrivits in i
grundlagen (riksdagsbeslut 1994). Enligt planoch bygglagen gäller a� rä�en till ersä�ning
föreligger ”om skadan är betydande i förhållande till
värdet på berörd del av fastigheten” och om ”skadan
Skogsbruk anses vara ”pågående markanvändning” på
medför a� pågående markanvändning avsevärt
skogsmark om det inte finns någon annan reglering av
försvåras inom berörd del av fastigheten”. Före 1987
markanvändningen. Foto Sebastian Kirppu.
gällde a� det intrång som markägaren skulle tåla
relaterades till hela fastigheten (en markägares
innehav i en kommun). När intrånget vid lagändringen 1987 istället kom a� relateras till
”berörd del” av fastigheten minskade möjligheterna mycket starkt a� kräva naturhänsyn
utan a� betala ersä�ning. Före 1987 krävdes dessutom a� intrånget skulle var ”avsevärt”
för a� leda till rä� till ersä�ning. Efter 1987 infördes istället termen ”bagatellartat” för de
intrång där ersä�ning inte skulle utgå. Enligt förarbetena till lagen skulle en toleransgräns
på 10 procent inom berörd del gälla. De�a förutsa� a� det gällde e� i pengar litet belopp.
Någon rä�spraxis beträffande ”bagatellartat” har inte etablerats. Det finns dock två domar
i hovrä�en från 1989 och 1990 som pekar på a� en mindre markägare skall tåla e� intrång
till e� värde av max 8700 kronor. Skogsstyrelsen har tagit fram en kurva där man utifrån
värdet på virket (rotne�ot) får fram e� schablonvärde. Taket för intrångsersä�ningen sä�s
till högst 10 procent för värden upp till 250 000 kronor och därefter högst 5 procent för
värden upp till 2 miljoner. Över det beloppet gäller högst 2 procent av överstigande belopp
(Skogsstyrelsen 2011d, Mark- och miljööverdomstolen 2008). Något högsta värde för vad
som anses kan tålas är inte fastlagt.

Skogsbruk anses vara pågående markanvändning även i skog där aldrig några skogsbruksåtgärder genomförts.
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Vid
en
nationell
undersökning
som
gjordes
av
Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier
(FSI) år 2002 framkom en tydlig inställning hos svenskarna
om a� man främst vill värna naturen och skogens biologiska
mångfald (Österman m.fl. 2002). Enligt undersökningen, som
omfa�ade e� representativt urval av befolkningen i åldrarna 1679 år, framgick a� en överväldigande majoritet ansåg a� skogen
främst skulle användas för a� värna den biologiska mångfalden.
Hela 72 procent av de tillfrågade svarade a� bevara biologisk
mångfald var den viktigaste uppgiften för hur skogen skulle
användas. Därefter följde friluftslivet och sist a� skogen skulle
användas för skogsbruk och virkesproduktion. På frågan hur
man ansåg a� den statligt ägda skogen skulle skötas angav man
a� det viktigaste var för den biologiska mångfalden, landskapsbilden,
annat friluftsliv och för kulturmiljön. Användandet av skogen
för företagsekonomiska aspekter kom långt ned i prioritet bland
svenskarna. Undersökningen hänvisar även till en undersökning
från 1999 som visade a� man inte riktigt verkar ha en klar bild av
hur skogen verkligen används. Ca 50 procent av de tillfrågade
hade då ingen åsikt eller visste inget om svenskt skogsbruk
eller var varken positiva eller negativa. Av de svarande hade
endast 10 procent en negativ åsikt till skogsbruket. Enligt en
annan undersökning från Världsnaturfonden WWF år 2013
ansåg 91 procent av svenskarna a� Sverige är mycket bra eller
ganska bra på naturvård. Jämfört med andra EU-länder är dock
Sverige i verkligheten e� av de sämsta länderna på naturvård.
De�a då Sverige exempelvis ligger enbart på ni�onde plats av
EU:s 27 länder, när det gäller hur stor andel av landarealen
som är skyddad (Svenska Dagbladet 2013). En opinionsundersökning från 2007 visade
a� 72 procent av de tillfrågade ansåg a� dåvarande regerings förslag a� skära ned
anslagen för biologisk mångfald var dåligt (Naturskyddsföreningen 2007). En nyligen
gjord opinionsundersökning från 2014 bekräftar skogens stora betydelse för den svenska
befolkningen. Undersökningen visar a� “Nästan halva Sveriges befolkning har spenderat tio
timmar eller mer i skogen den senaste månaden, och över en femtedel uppger a� de senast var i
skogen i dag eller igår.” Undersökningen visar också a� 90 procent anser a� ”politikerna måste
avsä�a mer ekonomiska resurser för skyddet av den svenska skogen och a� de måste skärpa lagen
för a� skydda den svenska skogen” och a� 78 procent anser a� ”politikerna ska börja återskapa
värdefulla skogar och se över skogsbrukets miljöhänsyn” (Världsnaturfonden 2014). Det har
även framkommit a� det finns en hög betalningsvilja för a� bevara biologisk mångfald.
I en undersökning från 1997 angavs a� enbart bevarandet av en enskild art, vitryggig
hackspe�, då värderades till tio kronor per person och år (80 miljoner kronor/år). Värdet av
a� tillbringa en dag i skogen angavs av de tillfrågade år 1997 till 200 kronor per person.

”Mina marväxta tallar ha torkat med åren
och se storfuran lutar sig trö� för a� dö. Det är grå�, det går krypande skymning i snåren
och i topparna visslar en västan om tö.
Och ur skuggornas djup klinga urgamla låtar,
där är vallhornens lockton med vemod uti
där gå viddernas visor kring vindfällda bråtar,
och den själ som de fångat vill aldrig bli fri.”
Ur dikten Na� av Dan Andersson.

Skogen har sedan länge utgjort en viktig natur- och rekreationsmiljö för svenskarna. Dess betydelse
har ofta lyfts fram inom konsten och li�eraturen som exempelvis i diktaren Dan Anderssons (1888 1920) verk. År 1988 vann de�a frimärke över skogen från Dan Anderssons hembygd, Finnmarken, en
omröstning om Sveriges populäraste frimärke (totalt deltog 104 295 personer i omröstningen).
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Foto Michael Nilsson.

12. Inställning till skogen

Foto Sebastian Kirppu

13. Diskussion
Det pågår en utarmning av den svenska skogens biologiska mångfald. E� stort antal
skogsarter är nationellt rödlistade och en stor del av de arter och skogsmiljöer som
pekas ut som särskilt skyddsvärda i EU:s naturvårdsdirektiv har idag inte en gynnsam
bevarandestatus. Det saknas tillräckligt stor areal med skyddad skog, landskapsekologisk
planering och e� fungerande nätverk med representativa skogsmiljöer. Det avverkas
fortfarande naturskogar och miljöer med rödlistades och fridlysta växt- och djurarter.
Ytan av den skogsmark som under de senaste 60 åren har berörts av slutavverkningar
utgör idag över 60 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Totalt är en ännu
större del av skogsmarken starkt berörd av skogsbrukets metoder som omfa�ar i princip
merparten av den produktiva skogsmarken i Sverige. Med nuvarande avverkningstakt
kommer 95 procent av skogsmarken inom 20 år ha blivit omvandlad till renodlad
skogsproduktionsmark
De av riksdagen antagna miljömålen som berör skogslandskapet med dess biologiska
mångfald nås inte och beräknas inte heller a� nås till målåret 2020.
Svenskt skogsbruket är inte långsiktigt ekologiskt hållbart. Den hänsyn som tas till naturen
vid många slutavverkningar är idag och har under mycket lång tid varit väldigt bristfällig.
De skogsbruksmetoder som dominerar: kalavverkning, markberedning, plantering av
plantskoleplantor, röjning, gallring osv. skapar allt för uniforma trädmiljöer. Förutom
ökad areal skyddad skogsmark och bä�re hänsyn till arter, va�en och hänsynskrävande
biotoper, behöver skogsbruket i grunden förändras och ekosystemanpassas.
EU:s naturvårdsdirektiv har via miljöbalken implementerats i den svenska lagstiftningen.
Miljöbalken tillämpas dock inte fullt ut inom det svenska skogsbruket. Särskilt gäller de�a
den till miljöbalken knutna artskyddsförordningen som inom skogsbruket i princip inte
alls har tillämpats. Skogsbruket bryter därför mot miljöbalken krav på artskydd. Man
bryter även mot den lagstiftning som reglerar EU:s naturvårdsdirektiv och förordningar.
De�a gör a� Sverige som nation bryter mot EU:s direktiv och lagstiftning. Sverige följer inte
de förpliktelser angående skydd av biologisk mångfald och skogsarter som man förbundit
sig a� göra enligt Bernkonventionen, konventionen om biologisk mångfald (CBD) och
Nagoya-överenskommelsen. Sveriges politik och hantering av frågan kring bevarande av
biologisk mångfald följer inte heller den strategi för biologisk mångfald som EU antagit.
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Svenskt skogsbruk har undantagits från artskyddet. De�a strider både mot den svenska
lagstiftningen och mot EU:s naturvårdsdirektiv. Foto Michael Nilsson.

13.1 Sverige har undantagit skogsbruket

Sverige har via reglerna i miljöbalken (8 kap) och artskyddsförordningen (2007:645) infört
EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv i den svenska lagstiftningen. Skogsbruket har
dock i praktiken undantagits från både EU-direktivens och artskyddsförordningens krav
och regleringar. De�a trots a� skogsbruket omfa�as av reglerna i artskyddsförordningen
och av naturvårdsdirektivens krav. A� så är fallet framgår av EU-kommissionens
vägledning angående art- och habitatdirektivets artskydd (EU-kommissionen, 2007) och
av Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2007). Det
finns även en avgörande dom i EU-domstolen (Case C-98/03) vars utslag slog fast a� även
pågående verksamheter som skogsbruk omfa�as av direktiven och inte får undantas. A�
artskyddslagstiftningen och EU-direktiven inte tillämpas för skogsbruket framgår tydligt
av resultatet av den enkät som Skogsstyrelsen 2012 gjorde till landets alla länsstyrelser
(Skogsstyrelsen 2013a). Frågan om Sveriges implementering av art- och habitatdirektivet
och fågeldirektivet är dock inte ny. Redan fyra år efter Sveriges medlemskap i EU kom
frågan a� uppmärksammas av EU-kommissionen. De�a när kommissionen meddelade den
svenska regeringen a� Sverige inte korrekt hade genomfört art- och habitatdirektivet och
fågeldirektivet i den svenska lagstiftningen (Prop. 2000/01:111, Winqvist 2006, Bengtsson
2000). Kommissionen inledde även två överträdelseförfaranden. EU-kommissionens
agerande ledde därefter till a� den svenska lagen ändrades och Sverige meddelade a� man
hade implementerat direktiven. Efter de�a har dock Sverige, i strid mot direktiven och EUkommissionens krav, i praktiken fortsa� a� undanta skogsbruket från lagstiftningen och
direktiven. Sverige har dessutom under dessa år gjort y�erligare två rapporteringar till
EU-kommissionen (Naturvårdsverket 2007 & 2013) utan a� man anmält några avvikelser
i sin tillämpning av direktivet med avseende på skogsbruket. De�a innebär a� man
undanhållit kommissionen viktiga fakta kring Sveriges tillämpning av direktiven.
Sverige har genom si� förfarande a� undanta skogsbruket från direktiven brutit mot en
av de viktigaste förpliktelser som EU-medlemskapet innebär; a� man skall införliva och
tillämpa EU:s lagstiftning och direktiv i den nationella rä�stillämpningen. De direktiv
man åsidosa�, fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv utgör även mycket viktiga
grunder och verktyg för EU:s arbete med a� stoppa utarmningen av den biologiska
mångfalden. Sveriges agerande måste ses än mer allvarligt eftersom utarmningen av den
biologiska mångfalden är den fråga (tillsammans med klimatfrågan) som EU-kommission
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pekat ut som det viktigaste miljöproblemet som EU och ”En tydlig slutsats man måste
dess medlemsländer har a� arbeta med. De�a framgår av dra är a� det dagligen har
kommissionens framtagna strategi för biologisk mångfald begå�s och fortsa� begås e�
(EU-kommissionen 2011). Strategin beskriver problemet
som akut eftersom en stor del av de utpekade arterna och stort antal artskyddsbro� inom
naturtyperna i direktiven inom EU som helhet inte har ”en skogsbruket”
gynnsam bevarandestatus”. För Sverige visar den senaste
rapporteringen till EU a� 81 procent av naturtyperna och 66 procent av arterna
inte har gynnsam bevarandestatus. Inga direkta förbä�ringar har ske� av
bevarandestatusen, utan snarare försämringar, sedan förra rapporteringen
gjordes 2007 (ArtDatabanken 2014). En stor del av de naturvärden och arter
som avses bevaras av EU:s naturvårdsdirektiv liksom de över 2000 nationellt
rödlistade arterna förekommer i skogslandskapet (Naturvårdsverket 2009,
ArtDatabanken 2010). E� skogslandskap som i mycket hög grad berörs av
skogsbruk och vars biologiska mångfald mycket starkt påverkas av denna
verksamhet. A� Sverige i det perspektivet har undantagit skogsbruket från
naturvårdsdirektivens krav och skydd är mycket bekymmersamt. Särskilt
med tanke på a� 63 procent av skogsavverkningarna inte når den nivå som
Skogsstyrelsen anser behövs för a� de uppsa�a miljömålen skall kunna nås
(Skogsstyrelsen 2011b). Med tanke på a� det anmäls ca 50 000 slutavverkningar
per år i Sverige (Skogsstyrelsen 2013) innebär de�a a� 31 500 slutavverkningar
görs varje år som inte når upp till den nivå som krävs för a� nå miljömålet
i enlighet med Skogsstyrelsens bedömning. Till de�a kommer e� stort antal
övriga skogsbruksåtgärder som t. ex. gallringar och röjningar som också kan
påverka naturvärden negativt. Idag har en stor del av Sveriges skogar genom
skogsbruksåtgärder omvandlats till utarmade produktionsskogar. De�a
bekräftas av ArtDatabanken som skriver ”Sveriges skogslandskap har omvandlats
till e� landskap av biologiskt monotona produktionsskogar. Dessa skogar blir inte
riktigt gamla och är mindre variationsrika. Därmed förändras förutsä�ningarna för
skogens arter. Vissa gynnas, men betydligt fler missgynnas.” och a�: “Sedan 1950
har ca 60 % av Sveriges produktiva skogsmark slutavverkats. Inom 20 år kommer
samma omvandling a� ske för all äldre skog som finns kvar utanför skyddade områden.
Med dagens utveckling kommer då 95 % av Sveriges produktiva skogsmark a� vara
produktionsskog.” (ArtDatabanken 2011). Med de�a perspektiv är det tydligt
a� svenskt skogsbruk påverkar och i allt högre grad i framtiden kommer a�
påverka de arter och naturtyper som pekats ut som särskilt skyddsvärda i EU:
s naturvårdsdirektiv. Fortsä�er denna utveckling finns det ingen möjlighet
a� stoppa utarmningen av skogens ekosystem. De krav EU sä�er upp om
lämpliga populationer och gynnsam bevarandestatus kommer inte heller
nås för de arter och naturtyper som förekommer i skogslandskapet. De
internationella konventioner och nationella miljömål som berör skog kommer
Lavskrikan är en av de fåglar
inte a� kunna nås.
som är skyddade enligt
artskyddsförordningen.
Foto Mats Karström.

EU-parlamentet.
EU-kommissionen
Riksdagen
Miljödepartementet
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Verksamhetsutövaren

Fig.25. För a� EU.s naturskydd skall fungera krävs det
a� alla länkarna i kedjan håller ihop. I Sverige brister det
ofta i länsstyrelsens tillsyn kring artskyddet och skogsbruket. I exemplet har använts norna vilken är en växt
som omfa�as av skydd enligt EU:s art- och habitatdirektivet och den svenska artskyddsförordningen
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En slutsats man måste dra är a� det dagligen har
begå�s och fortsa� begås e� stort antal artskyddsbro�
inom skogsbruket i Sverige eftersom miljöbalken och
artskyddsförordningen inte beaktas. En grundorsak
till de�a är den bristande myndighetstillsynen och
avsaknaden av information till skogsbrukets aktörer.
Möjligen kan beaktandet av artskyddsförordningens
fridlysningsskydd komma a� öka i samband
med a� förordningens skydd nyligen lyfts fram
i skogsvårdslagens hänsynsparagraf. Ändringen
av paragrafen innebär dock inte a� man fullt
ut
implementerat
EU:s
naturvårdsdirektiv
i skogsvårdslagen eftersom möjligheter till
sanktioner saknas gentemot den som bryter mot
skogsvårdslagens
paragrafer.
Däremot
finns
sanktionsmöjligheter enligt artskyddsförordningen.
Om denna kommer a� tillämpas beror dock på hur
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna framöver kommer
a� arbeta med frågan. Stora oklarheter råder trots a�
EU:s naturvårdsdirektiv och artskyddsförordningen
gällt mycket länge i Sverige. Den av EU införda
timmerförordningen kan komma a� påverka den
lagliga tillsynen av avverkningar som bryter mot
gällande lagstiftning. Virke från sådan avverkning
är a� anse som olagligt virke och kan förverkas av
myndigheten och den ansvarige lagföras. Frågan är
dock, med utgångspunkt från tidigare agerande från
myndigheterna i artskyddsfrågan, hur stor vikt man kommer a� lägga på a� identifiera
olagligt virke avverkat i Sverige. Straffsatsen för bro� mot timmerförordningen är även sa�
ganska låg vilket kan leda till a� bro�en inte kommer a� prioriteras inom rä�sväsendet.

13.3 E� slutet system

Man måste i de�a sammanhang fråga sig varför artskyddsförordningen och EU:s
naturvårdsdirektiv inte har tillämpats inom skogsbruket i Sverige. Det har snart gå� 20
år sedan Sverige anslöt sig som medlem i EU och direktiven började gälla. Direktiven
har under åren få� en allt mer ökad tillämpning inom andra verksamheter i Sverige
som vid kommunala planfrågor, tillståndsärenden enligt miljöbalken och i samband
med olaga handel och insamling av arter. E� svar kan vara a� ingen rä� till ersä�ning
finns kopplad till tillämpningen av artskyddet, vilket kan ha hämmat myndigheternas
agerande. När det gäller skogsbruket i Sverige finns även en annan viktig aspekt a�
beakta och det är a� skogsbruket av ”tradition” alltid har undantagits från tvingande
regler som haft som syfte a� skydda natur och biologisk mångfald. De�a har gjort a�
skogsbruket inte kommit a� omfa�as av olika lagliga skydd för miljön som exempelvis
generellt biotopskydd, strandskydd och fridlysningsskydd för arter. De�a har kunnat ske
genom a� skogsbruket varit verksam under en egen lagstiftning, skogsvårdslagen, som
har lagts utanför den allmänna övergripande miljölagstiftningen som naturresurslagen
och miljöbalken. Skogsbruket har även sedan lång tid tillbaka en egen myndighet,
Skogsstyrelsen, som i huvudsak prioriterat produktion av virkesråvaror. Beslut och
tillämpning av skogsvårdslagen har dessutom ske� i e� slutet system där endast två
parter haft formell möjlighet a� agera, skogsägare/näring och Skogsstyrelsen. Andra
intressenter så som allmänheten, ideell naturvård, kommuner, länsstyrelser och
Naturvårdsverket har haft svårt a� påverka och göra sig
gällande genom formellt agerande. De�a eftersom inga ”Vid en internationell
andra än verksamhetsutövaren och skogsmyndigheten jämförelse torde den svenska
haft juridisk rä� a� klaga och få till stånd överprövningar
av beslut och åtgärder. Frågan om ”det slutna systemet” skogsvårdslagstiftningen
togs upp redan 1991 i en rapport av Jan Darpö vid framstå som e� av de mest
Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Darpö
slutna systemen”
skriver a� ”Vid en internationell jämförelse torde den svenska
skogsvårdslagstiftningen framstå som e� av de mest slutna Jan Darpö.
systemen. Här är nämligen skogsvårdsorganisationen ”enda
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Foto: Michael Nilsson.

13.2 Artskyddsbro�

laget på plan” (Darpö 1991). En stor orsak till problemen med skogsvårdslagstiftningen
är enligt Darpö a� ingen förutom skogsägare kan överklaga beslut och a� det sällan
tas formella beslut eftersom e� fåtal skogsbruksåtgärder kräver tillstånd. Det finns
därför få rä�sprövningar av skogsvårdslagen i högre instanser och då särskilt när
det gäller miljö och naturvårdsfrågor. Det förekommer även en stark revirindelning
mellan myndigheterna där ”skogen” sköts av Skogsstyrelsen medan de mer allmänt
naturvårdsansvariga myndigheterna länsstyrelserna och naturvårdsverket håller sig borta
från skogen. Något som bidrar till det slutna systemet. Länsstyrelserna har ansvaret för
a� tillse a� artskyddsförordningen tillämpas även inom skogsbruket men de�a ansvar
blockeras av de nämnda faktorerna. De�a tillsammans med a� skogsbruket av tradition
undantagits tvingande naturvårdsregleringar är troligen de främsta orsakerna till a�
artskyddsförordningen i praktiken inte tillämpats i skogsbruket.
När det gäller frågan kring det slutna systemet har nyligen en viktig dom kommit i högsta
instans när det gäller ideella föreningars rä� a� överklaga Skogsstyrelsens beslut. Det
gäller det s.k. ”Änokfallet” där Naturskyddsföreningen 2011 överklagade Skogsstyrelsens
beslut om tillstånd för slutavverkning inom �ällnära skog med höga naturvärden.
Naturskyddsföreningen erkändes först rä� a� överklaga i den första instansen,
Förvaltningsrä�en, som i sin dom upphävde Skogsstyrelsens beslut (Förvaltningsrä�en
Luleå 2011). De�a beslut överklagades därefter till Kammarrä�en av Skogsstyrelsen som
hävdade a� Naturskyddsföreningen inte hade rä� a� överklaga. Kammarrä�en gick i
sin dom på Skogsstyrelsens linje och upphävde Förvaltningsrä�ens dom eftersom man
menade a� Naturskyddsföreningen inte hade överklaganderä�. Denna dom överklagades
sedan till Högsta förvaltningsrä�en som i sin dom i februari 2014, med hänvisning till
Århuskonventionen, kom fram till a� Naturskyddsföreningen hade rä� a� överklaga
(Högsta förvaltningsdomstolen 2014). Målet återförvisades därefter till Kammarrä�en
för prövning av själva sakfrågan. I december 2014 kom Kammarrä�en med sin dom
vilken upphävde Skogsstyrelsens beslut om avverkningstillstånd med hänvisning till
a� skogen som skulle avverkas hade för höga naturvärden (Kammarrä�en Sundsvall
2014). Högsta förvaltningsrä�ens dom angående överklaganderä�en är vägledande för
rä�stillämpningen och har därför stor betydelse för möjligheten för ideella föreningar a�

Skogsstyrelsen har svårt a� få grepp om naturhänsynen pga a� man genom den svenska
skogsbruksmodellens konstruktion saknar lagliga verktyg. På bilden ses Skogsstyrelsen i samband med
kampanjen Rikare skog försöka famna e� jä�eträd. Foto Michael Nilsson.
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Foto Michael Nilsson

Den svenska skogsbruksmodellen är alltför kantig och inte anpassad till skogens naturliga
ekosystem. För a� skogsbruket skall kunna bli långsiktigt hållbart behöver modellen byggas om.
överklaga Skogsstyrelsens beslut. Man kan säga a� denna dom nu till delar har öppnat
upp det slutna system som i över 100 år präglat skogsbruket och sektorsmyndigheten.
Intressant är även a� notera det starka motstånd som Skogsstyrelsens visade upp mot
ideella föreningars rä� a� överklaga myndighetens beslut. Samma motstånd mot andra
parters intrång i det slutna systemet har tidigare visats mot exempelvis Nora kommun som
1999 inom sin miljötillsyn införde taxor för tillsyn för olika typer av skogsbruksåtgärder
som dikning, markberedning och slutavverkning (enligt 9 kap miljöbalken). Skogsstyrelsen
agerade här emot a� kommunen skulle få utöva miljöstillsyn av skogsbruket. Beslutet
överklagades och avgjordes slutligen i regeringsrä�en 2003 som i sin dom gav kommunen
rä�. Skogsstyrelsen har därefter föreslagit regeringen a� kommunen skall fråntas de�a
ansvar och a� tillsynen skall överföras till Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2011e) .

13.4 Den svenska skogsbruksmodellen
Det slutna system som funnits inom skogsbrukssektorn har inneburit a� skogsnäringen
kunnat bygga upp en mycket stark maktställning. Något som inneburit a� skogsnäringen
haft stora möjligheter a� påverka utformningen av svenskt skogsbruk. Den svenska
skogsbruksmodell som skogsnäringen tillsammans med skogsmyndigheterna arbetat fram
kallas “Den svenska skogsbruksmodellen”. En skogsbruksmodell som bygger på “Frihet under
ansvar”. Grunden för denna svenska modell finns u�ryckt i 1992 års statliga skogspolitiska
utredning (SOU 1992:76). Denna utredning låg till grund för 1993 års riksdagsbeslut
om en ny skogspolitik och skogsvårdslag. En skogsvårdslag som fortfarande gäller och
i vars portalparagraf det slås fast a� målet för produktion av skogsråvara och målet för
bevarande av skogens biologiska mångfald är jämställda. För virkesproduktionsmålet
finns vissa styrande lagparagrafer med möjlighet till sanktioner. De lagliga kraven för
a� nå miljömålen är dock starkt begränsade eftersom de enligt lagen inte får innebära a�
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Dessutom saknas möjlighet till sanktion om
inte ens denna låga nivå uppnås. För a� fullt ut nå miljömålet krävs enligt skogspolitiken
a� skogsägaren frivilligt tar en betydligt högre naturhänsyn än vad lagen kräver. Det har
dock visat sig a� denna föresats inte har nå�s i tillräcklig omfa�ning. De två målen har
i praktiken inte varit jämställda eftersom hänsynen till naturen vid skogsbruksåtgärder
ofta är undermålig med mycket stora brister. Hela 63 procent av avverkningarna når
inte de nivåer på hänsyn som krävs för a� miljömålet skall nås. Skogsstyrelsens egna
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undersökningar visar dessutom a� en tredjedel av skogsavverkningarna inte ens når upp
till lagens mycket lågt sa�a krav. Trots dessa brister lovordas fortfarande den svenska
modellen inom den svenska skogspolitiken och modellen marknadsförs av Sverige som en
internationell förebild för e� långsiktigt hållbart skogsbruk.

13.5 Myndigheternas ansvar

Man kan fråga sig om inte de svenska myndigheternas agerande bryter mot de
ålägganden myndigheterna har för a� se till a� lagar används och följs. Länsstyrelserna
har huvudansvaret som tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen men Skogsstyrelsen
har också e� ansvar eftersom man är tillsynsmyndighet för skogsbruket. Skogsstyrelserna
har även e� särskilt sektorsmyndighetsansvar vilket le� till en utveckling där de få� e� allt
större generellt ansvar för skogen. Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har därför e� delat
ansvar för avsaknaden av tillämpningen av artskyddsförordningen inom skogsbruket.

13.6 Bristande artskydd e� generellt problem

Skyddet av de svenska skogsarterna är och har varit mycket eftersa� genom alla år.
Trots exempelvis en lång lista med skogsarter som pekats ut som nationellt rödlistade
och/eller pekats ut i EU:s naturvårdsdirektiv finns idag inget verksamt skydd för arterna
i Sverige. Orsakerna till de�a är dels a� många skyddsvärda arter inte har något skydd
och dels a� det skydd som finns för vissa arter inte tillämpas. Nationellt rödlistade arter
har idag inget generellt skydd alls utan det är helt upp till verksamhetsutövaren eller en
tillståndsprövande myndighet a� avgöra om hänsyn skall tas. De allmänna bestämmelserna
i miljöbalken kan ge en viss vägledning men några tydliga krav på skydd för arterna finns
inte. Vissa arter är dock skyddade genom artskyddsförordningens fridlysningsskydd och
en del av dessa omfa�as även av det skydd som finns enligt EU:s art- och habitatdirektiv
och fågeldirektiv. Problemet för de skogsarter som omfa�as är a� artskyddsförordningens
skydd inte tillämpas inom skogsbruket, trots a� de�a är den verksamhet som påverkar
arterna mest. Bristen på generellt skydd för rödlistade arter och brister i tillämpningen av
det artskydd som finns utgör en av de främsta orsakerna till utarmningen av den svenska
skogens biologiska mångfald. Det är även en bidragande orsak till a� e� flertal av de
svenska miljömålen inte kunnat nås och a� kraven enligt EU:s naturvårdsdirektiv inte
kunnat nås och uppfyllas.
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13.7 Skogsbrukets intensitet – en grundorsak?

Det svenska skogsbruket är e� av världens mest intensiva med en hårt driven
skogsproduktion. Avkastningen per hektar är hög och teknikutveckling har nå� långt.
Den skogliga industrin har behov av en mycket stor kontinuerlig tillförsel av skogsråvara.
De�a ställer höga krav på skogsbrukets aktörer a� producera råvara samtidigt som det
även skapat möjligheter till en god ekonomisk avkastning. Troligen har dessa faktorer
påverkat förutsä�ningarna för vilken hänsyn man tar till naturen och skogens ekosystem.
De�a kan vara grundorsaken till den utarmning som drivits fram och som pågår.

13.8 Pågående markanvändning

Utgångspunkten för svensk lagstiftning är a� den pågående markanvändningen för mark
som betecknas som skogsmark är skogsbruk. De�a gäller generellt för all skogsmark
där markanvändningen inte är reglerad på något annat sä�. E� sä� a� ändra pågående
markanvändning är exempelvis a� göra naturreservat där skogsbruk förbjuds. Det anses
även a� den pågående markanvändningen i en skog där skogsbruk eller avverkning aldrig
ske�, som i en urskog, är skogsbruk. Markanvändningsbegreppet har alltså egentligen inte
a� göra med vad som ”pågår” i en skog utan handlar mer om e� sä� för lagstiftaren a�
styra hur marken skall användas.
Vilken typ av markanvändning gäller då i e� skogsområde där det förekommer en art
som är skyddad enligt artskyddsförordningen? Är det skogsbruk eller är det artskydd
som är markanvändningen här? Då skadliga skogsbruksåtgärder är förbjudna och det
krävs dispens om man vill genomföra sådana borde markanvändningen vara artskydd.
Det faktum a� man inte heller har rä� till ekonomisk ersä�ning om man nekas dispens
för skogsbruksåtgärder visar också a� pågående markanvändning är artskydd och inte
skogsbruk.
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Träd kan bli mycket gamla och grova. I det svenska skogslandskapet finns idag en stor brist på
gamla och grova träd. Bilden visar Kvilleeken i Småland (t.v) som är Sveriges äldsta (1000 år) och
största ek. På bilden intill den gamla Grönsåstallen i Dalarna.

En viktig fråga är hur skogslandskapet, nedan
den �ällnära skogen, under de senaste åren
har utvecklats och hur det utvecklas idag och i
framtiden. Har det blivit bä�re eller sämre för
skogarnas djur och växter och den biologiska
mångfalden och hur ser framtiden ut? Eftersom
skogsbruket utgör den absolut största orsaken till
påverkan på skogens biologiska mångfald hamnar
givetvis de�a i centrum för en sådan frågeställning.
Som svar hävdas ofta från skogsbrukets och
skogsindustrin sida a� svenskt skogsbruk under
de senaste 20 åren infört e� mycket långt utvecklat
naturanpassat och hållbart skogsbruk som inte
hotar den biologiska mångfalden. Man hänvisar ofta till a�
” Sammantaget så kommer,
andelen död ved i skogen ökar liksom arealen gammal skog och
a� skogsbruket till stor del är miljömärkt, vilket garanterar e� med nuvarande utveckling,
hållbart brukande. Samtidigt menar man a� det tar lång tid a� se troligen utarmningen
förbä�ringarna för de enskilda arterna men a� de�a kommer a�
visa sig i framtiden. Det statliga skogsbolaget Sveaskog hävdar av den svenska skogens
i sin marknadsföring av si� skogsbruk a� ”Framtiden är ljus för biologiska mångfald a�
hotade arter på Sveaskogs mark”. Sveaskogs skogschef Herman
fortsä�a. ”
Sundqvist har i en intervju under hösten 2014 gå� så långt a�
han påstår a� Sveaskogs skogsbruk är så bra idag a�: ”– Skogen
som växer upp på nya hyggen kommer a� hålla högre naturvärden än många av de skogar vi idag
gör reservat av, särskilt i södra Sverige.” (Skog & Industri 2014a). Skogsindustrierna skriver
a� ”Alla får plats i skogen” och ”Svenskt skogsbruk förenar en hållbar produktion av värdefull
skogsråvara med hänsyn till biologisk mångfald. Varje dag och överallt.” (Skog & Industri 2008).
Det är dock svårt a� få dessa bilder, som ges från skogsnäringen, a� gå ihop med en allt
mer omfa�ande lista över nationellt rödlistade skogsarter (ArtDatabanken 2010) och
minskade arealer av skyddsvärda skogsmiljöer (ArtDatabanken 2014, Naturvårdsverket
2014a). Det är även svårt a� få de�a a� gå ihop med den pågående totala omvandlingen av
skogslandskapet till e� industrianpassat landskap, som kanske inom 20 år är fullbordad
(Larsson m.fl. 2011).
Ser man till utvecklingen så finns vissa positiva trender inom skogslandskapet, som en
ökad genomsnitslig mängd död ved och en ökad genomsni�slig ålder i redan gammal skog.
Arealen laglig skyddad skog och frivilligt avsa� skog har även ökat. Dessa förbä�ringar
bör dock sä�as i relation till andra mer negativa storskaliga förändringar som ske� och
fortfarande sker i skogslandskapet som exempelvis avverkning av gamla skogar med höga
naturvärden. Mängden död ved ökar har även ökat i skogslandskapet under de senaste
15 åren (utgör idag ca 6 procent av det totala virkesförrådet). Ökningen kan upplevas som
stor men den bör relateras till a� den ske� från en tidigare mycket låg nivå. Jämför man
dessutom dagens nivå med död ved med en naturskogs nivåer, på 18-40 procent, inser
man a� det fortfarande finns stora brister i tillgången till död ved. Då handlar jämförelsen
dessutom enbart om mängd och inte kvalitet. Tar man med kvalitet blir skillnaderna ännu
större. Denna omfa�ande historiska reducering av död ved som ske� i skogslandskapet
är troligen av mycket stor betydelse för utarmningen av skogarnas biologiska mångfald.
Det är visserligen bra a� mängden död ved inte fortsä�er a� minska utan istället ökar
men troligen sker ökningen inte tillräckligt snabbt för a� kunna bromsa utarmningen.
Det bör även noteras a� de snabba ökningar av död ved som ske� från 1950 och framåt
sammanfaller med de större stormarna som vi haft. Förekomsten av stora stormar verkar
därför ha haft större betydelse för mängden död ved i skogslandskapet än naturhänsynen
i skogsbruket.
Den naturhänsynen som tas i samband med skogsavverkningarna kan inte kompensera
för den skada som en avverkning ofta innebär. Hänsynen kan endast mildra påverkan
och skadan. Nuvarande hänsyn är dock fortfarande alltför liten för a� kunna lindra
skogsbrukets skadliga effekter. Den ökning av hänsynen man såg runt år 2000 har dessutom
stagnerat och minskat under 2000-talet. Särskilt allvarligt är det a� hänsynen till olika
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13.9 Utvecklingen av skogslandskapet

särskilt utpekade hänsynsmiljöer bedöms vara mycket bristfällig. Enlig Skogsstyrelsens
undersökningar försvinner i samband med avverkningar varje år 40 procent av de
särskilda hänsynsmiljöerna som berörs av avverkningsanmälningarna. Det är viktigt
a� även lyfta fram a� den miljöhänsyn som lämnas i samband med kalavverkningar/
skogsskötsel varken utgörs eller kommer a� utgöras av ursprungliga naturskogsmiljöer.
När en plantageliknande produktionsskog avverkas kommer den hänsyn som lämnas
inte kunna utveckla eller bevara höga naturvärden på kort eller medellång sikt. De�a
beror på a� en majoritet av skogen i Sverige består av unga, hårt skö�a trädplantager
och produktionsskogar, som i stort sä� saknar gamla träd, brandskadade träd, senvuxna
träd, grov död ved, äldre lövträd, hålträd, silverfuror etc. När en gammal naturskog med
höga naturvärden avverkas, går det a� lämna naturskogselement med höga naturvärden
som hyggeshänsyn, men förlusten av skogsmiljöer med höga naturvärden är vid en sådan
avverkning mycket större än naturvårdsny�an av a� spara någon enstaka procent av
skogen som hänsyn.
Trots den besvärliga utarmningssituationen som den svenska skogen befinner sig i
fortsä�er skogsbruket a� avverkningsanmäla och avverka skogar med höga naturvärden
(Skogsstyrelsen 2014f). Biologisk rika kärnområden med skyddsvärd skog avverkas och
Naturvårdsverket bedömer a� totalt omfa�ar dessa avverkningar 20 000 – 40 000 hektar
varje år (Naturvårdsverket 2014a). Skogsstyrelsens utvärdering av avverkningar och
avverkningsanmälningar av kända värdekärnor visar samma sak, a� avverkningar sker. Vid
en undersökning gjord av Fältbiologerna hösten 2014 upptäcktes på skogsbolaget Holmens
mark flera pågående och planerade slutavverkningar av skogar med höga naturvärden
och rödlistade arter. Även statliga Sveaskog har i samband med e� domstolsärende 2013
ange� a� man systematisk klassar ned skogar med höga naturvärden och rödlistade arter
för a� därefter avverka dessa. Avverkningarna av skogar med höga naturvärden sker trots
a� Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket sa� upp en ”nollvision” som innebär a� ingen
mer avverkning skall ske av dessa skogsområden. Varje avverkning av en sådan skog
innebär en minskning av den biologiska mångfalden och en försämring för möjligheterna
a� restaurera den svenska skogen. I samband med a� landsbygdsminister Eskil Erlandsson
på sin egen skogsmark själv avverkade i just kärnområden och nyckelbiotoper u�alade en
distriktschef på Skogsstyrelsen a� ”Nyckelbiotoperna är ju väldigt väsentligt a� de får vara kvar
om vi ska, på något sä�, skall nå upp till målsä�ningen a� bevara den biologiska mångfalden. Då
har vi egentligen inte råd a� förlora särskilt många nyckelbiotoper.” (Naturmorgon 2013).

Foto Viktor Säfve

En viktig fråga är om ökningen av arealen gammal skog som ske� de senaste åren
skulle kunna kompensera för de förluster som sker när man avverkar kärnområden och
skogar med höga naturvärden. Förutsä�ningen för a� de�a skall kunna ske är a� de nya
skogarna som blir äldre då är lika biologiskt rika som de som avverkas. Så är troligen
inte fallet eftersom risken är stor a� de nya åldrande skogarna troligen ofta i sig saknar
skoglig kontinuitet och även kan ligga i e� område som saknar kontinuerlig tillgång på
gammal skog. Dessa skogar är därför inte så artrika som skogar som har längre kontinuitet
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(Dahlberg 2011). För större delen av Sverige saknas denna
för mångfalden viktiga skogliga kontinuiteten i landskapet.
A� avverka biologisk rika kärnområden utgör därför en stor
förlust som är svår a� kompensera med a� arealen gammal
skog ökar.
Trots statistiska ökningar av död ved och gammal skog
är det svårt a�, med nuvarande utveckling av det svenska
skogsbruket, i den närmaste framtiden se en generell
förbä�ring av läget för skogens biologiska mångfald och
dess rödlistade och missgynnade arter. De stora bristerna
i skogen i tillämpningen av det lagliga artskyddet, i
uppfyllelsen av miljömålen och internationella konventioner
och i tillämpningen av EU:s naturvårds- och miljödirektiv
visar y�erligare på den utarmnings- och problembild som
finns i skogslandskapet.
Sammantaget kommer, med nuvarande utveckling,
troligen utarmningen av den svenska skogens biologiska
mångfald a� fortsä�a. Skogsbrukets insatser i form av
naturhänsyn och frivilliga åtaganden är inte tillräckliga och
statens avsä�ningar av skog går för sakta. De�a innebär
a� skogslandskapet kommer a� fortsä�a utarmas. Den
utarmningsskuld som vårt brukande av den svenska skogen
ger upphov till kommer då även a� öka.

Bevarande av biologisk mångfald är i
Sverige en lågt prioriterad fråga. Foto
Michael Nilsson.

13.10 Biologisk mångfald en lågt prioriterad miljöfråga
En bakomliggande orsak till de mycket stora bristerna i Sveriges tillämpning av
artskyddet i skogen skulle kunna vara a� frågan om bevarande av biologisk mångfald
är en lågt prioriterad miljöfråga. De�a visar bland annat beslutet om antagande av de
svenska miljömålen som när de antogs år 1999 saknade e� specifikt mål om bevarande
av biologisk mångfald. De�a trots a� Sverige bland annat 1992 hade undertecknat FN:s
mångfaldskonvention (CBD) och förbundit sig bevara och särskilt uppmärksamma den
biologiska mångfalden. Först sex år senare år 2005 antog riksdagen e� särskilt miljömål
för biologisk mångfald ”E� rikt växt- och djurliv”. De�a efter kritik och efter a� frågan
uppmärksammats internationellt vid EU:s toppmöte i Göteborg i Sverige 2001 och
vid FN:s konferens i Haag 2002. Inte heller i tillämpningen av miljöbalkens allmänna
hänsynsregler ges den biologiska mångfalden samma skydd som va�en, mark och luft. I
de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap MB talas om krav på hänsyn till miljön när man
bedriver en verksamhet. Enligt 2 kap 3§ MB gäller a� ”Alla som bedriver eller avser a� bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iak�a de begränsningar och vidta
de försiktighetsmå� i övrigt som behövs för a� förebygga, hindra eller motverka a� verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” Skador på ”miljön”
skall alltså hindras och motverkas och de�a gäller även för skogsbruket. Myndigheterna
kan även förbjuda åtgärder som innebär risk för skada på miljön utan a� de�a ger
rä� till ekonomisk ersä�ning.”Miljön” anses som e� allmänt värde vilket man som
verksamhetsutövare inte har rä� a� skada eller förstöra. Inskränkningar i möjligheterna
a� skada miljön ger därför inte rä� till ekonomisk kompensation. Denna princip omfa�ar
dock inte förstörelse av biologisk mångfald som i lagtillämpningen inte ges samma
värde som va�en, luft och mark (Forsberg 2012). Bevarande av biologisk mångfald borde
utgöra e� lika stort allmänintresse som skydd av va�en, luft och mark. I internationella
konventioner och överenskommelser är biologisk mångfald prioriterad liksom inom EU`s
miljölagstiftning.
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13.11 Skogsvårdslagen och artskyddsförordningen
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Den 1 mars 2014 gjordes ändringar i skogsvårdslagens 30§ som innebär a� man vid
skogsbrukets bedrivande även skall ta hänsyn till förekomster av arter som är skyddade
enligt artskyddsförordningen. Ändringen innebär även a� man vid prioriteringar
av naturhänsyn främst skall prioritera vissa arter som omfa�as av artskyddet i
artskyddsförordningen. Lagändringen har inneburit a� skogsbruket och Skogsstyrelsen
i samband med skogsbruksåtgärder särskilt måste börja beakta fridlysta och artskyddade
arter. Skogsstyrelsen är dock inte tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen utan
det är länsstyrelserna. De�a gör a� två myndigheter nu är berörda i samband med
skogsavverkningar vid lokaler med skyddade arter. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
har därför under 2014 startat e� projekt med syftet a� finna arbets- och samordningsmetoder
för myndigheterna. Man skall även utreda hur artskyddet skall tillämpas inom skogsbruket.
Projekten kommer a� fortsä�a under 2015 och 2016. Under år 2014 finns även en del fall där
arter skyddade enligt artskyddsförordningen har blivit uppmärksammade i samband med
skogsavverkningar och där den nya ändringen i skogsvårdslagen har använts. Det är svårt
a� dra några större slutsatser efter denna korta tid som gå� sedan de nya föreskrifterna
trädde i kraft men det finns vissa tendenser. En sådan är a� Skogsstyrelsen själv verkar
försöka hantera artskyddsfrågan inom sin roll som tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen.
De�a genom a� ge råd och anvisningar för vilken hänsyn som behöver tas. Man menar
a� tas denna hänsyn så riskerar inte skada uppstå på den/de artskyddade arterna och då
behöver inte artskyddsförordningens dispenskrav eller länsstyrelsen kopplas in. Man talar
även om a� de flesta artskyddade arter kan skyddas med den generella naturhänsynen.
De�a sä� a� försöka trycka in de artskyddade arterna inom skogsvårdslagens ramar
ligger knappast inom den gällande lagstiftningen. De�a då skogsvårdslagen inte hanterar
artskyddet. Skogsvårdslagens högsta kravnivå är dessutom mycket låg då den begränsas
av a� ”pågående markanvändning” inte får försvåras. Det hela kan ses som e� sä� a� gå
runt artskyddsförordningen och det artskydd som föreskrivs i lagen. Utgångspunkten
för artskyddsförordningen är a� artskydd råder i enlighet med artskyddsföreskrifterna.
Den pågående markanvändningen är då artskydd. Skogsbruksåtgärder som strider
mot artskyddet är förbjudna och kräver dispens. Den myndighet som har a� göra
bedömningen om dispens krävs är länsstyrelsen och inte Skogsstyrelsen. Frågan handlar
även om rä�ssäkerhet för den enskilde markägaren. En frågeställning är om markägaren/
verksamhetsutövaren går fri från ansvar om Skogsstyrelsen sagt a� en viss hänsyn är
tillräcklig för a� dispens inte behövs. Det borde vara endast länsstyrelsen, i sin roll som
tillsynsmyndighet, som kan göra denna bedömning.
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14. Slutsatser
Den svenska skogsbruksmodellen fungerar inte. Den har egentligen aldrig fungerat eller
funnits i praktiken, så som det var tänkt när den infördes. Modellen bygger på en hög grad
av frivilliga åtagande kring hänsyn och miljöåtgärder, en frivillighet som i praktiken inte
le� till de åtgärder som krävs. Jämfört med år 1993, när den svenska skogsbruksmodellen
introducerades, har inte läget för den biologiska mångfalden förbä�ras utan tvärtom
försämrats. De förändringar som ske� genom framtagande av miljömärkningssystemen
FSC och PEFC har inte heller le� till a� läget för den biologiska mångfalden i skogen
förbä�rats. De�a tillsamman med skogsbrukets stora påverkan på skogen och dess
biologiska mångfald gör a� svenskt skogsbruk idag inte kan anses vara långsiktigt
hållbart.
Det finns e� systemfel inom svenskt skogsbruk och skogspolitik. Grunden för de�a
systemfel är den svenska skogsbruksmodellen som införts och de paradoxer som finns i
den svenska skogsvårdslagstiftningen när det gäller möjligheterna a� jämställa miljömålet
med produktionsmålet. Slutsatsen är även a� det inte går a� förena den svenska
skogsbruksmodellen med miljömålen eller med de förpliktelser som Sverige har i enlighet
med internationella konventioner och med EU:s naturvårdsdirektiv och miljölagstiftning.
Man kan enkelt konstatera a� svenskt skogsbruk inte är långsiktigt hållbart. Det finns
inte heller mycket som talar för a� det med nuvarande modell kan bli långsiktigt hållbart.
Troligen behövs en i grunden betydande förändring av skogsbruket för a� det skall kunna
anses vara hållbart. De�a innebär a� det måste utvecklas skogsbrukmetoder som på e�
helt annat sä� än idag beaktar och är anpassade till de förutsä�ningarna som finns i de
naturliga skogsekosystemen. Själva frågan kring värdet och bevarande av den biologiska
mångfalden måste därutöver ges en betydligt högre prioritet i samhället. De�a gäller på
alla samhälliga plan och frågan bör även beaktas och bedömas i de beslut som tas på olika
nivåer, såväl lokalt, som regionalt och på nationell nivå.

Arbetet med a� bevara den biologiska
mångfalden är som a� lägga e� pussel.
Naturens ekosystem och mångfald är
komplexa och det krävs goda ekologiska
kunskaper för a� lyckas.
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Det svenska skogsbruket är inte långsiktigt ekologiskt hållbart. Foto Björn Olin.
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15. Förslag till åtgärder

Bevarande av biologisk mångfald i skogen måste ges en betydligt högre prioritet inom
tillämpad lagstiftning, i rådgivning och inom de skogliga verksamheterna.
EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv måste tillämpas fullt ut.
Inför e� generellt skydd för de skogsmiljöer som finns utpekade i miljöbalkens
biotopskydd liksom för de skogsmiljöer som pekats ut i EU:s art- och habitatdirektiv och
som inte har en gynnsam bevarandestatus.
Nationellt rödlistade arter bör ges e� generellt lagskydd och införlivas i
artskyddsförordningen.
Artskyddsförordningen måste tillämpas på e� sä� så a� även skogsbruket i praktiken
omfa�as av lagens artskydd. Enligt nuvarande lagstiftning skall de�a ske i varje enskilt
fall där skyddade arter berörs. Vill man istället för en prövning i varje enskilt fall ha e�
generellt skyddssystem måste skogsvårdslagstiftningen ändras. E� sådant system kan
enligt EU-kommissionen införas förutsa� a� det generella skyddet verkligen ger arterna
det skydd de behöver och a� det finns möjlighet a� lagföra den som bryter mot lagen.
Den ändring som gjordes av skogsvårdslagen och trädde i kraft i mars 2014 innebär inte
a� Sverige infört e� sådant system.
Införlivande av de regler som styr skogsbruket i Miljöbalken.
Utveckla e� brukande av skogen som innebär a� vårt ny�jande av skogen blir verkligt
långsiktigt ekologiskt hållbart. De�a innebär bland annat a� skogsbruket måste bedrivas
på e� sä� som i en betydligt högre grad efterliknar naturens naturliga ekosystem och
processer än vad dagens svenska skogsbruk gör.
Naturvårdsverket och länsstyrelserna bör genomföra nationella och regionala analyser i
syfte a� beskriva tillståndet för skogens biologiska mångfald ur såväl e� biotop- som e�
landskapsperspektiv.
Utveckla regional landskapsekologisk planering med inriktning på bevarande av arter
och biologisk mångfald.
Skogsägare och verksamma inom skogsbruket måste få ökad information kring gällande
lagstiftning och artbevarande i skogen.
Tillsä� ökade ekonomiska resurser för övervakning, planering och aktivt naturskydd.
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Foto Sebastian Kirppu
Naturskog är den skogsmiljö som skogsbruket tar minst hänsyn till. Alla naturskogar måste ges e� långsiktigt skydd.
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Foto Michael Nilsson

118

Referenser
Ahlén. I. m.fl. 1992. Artfakta. Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur 1992. Databanken för hotade arter
Andersson, L & Angelstam P, 1997. Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. SOU. 1997/97 och 1997/98 Statens
offentliga utredningar, Miljövårdsberedningen 1997, Stockholm.
Angelstam.P., Wellander.J, Andrén.H, Rosenberg.P. 1990 Ekologisk planering av skogsbruk. Miljöprojekt
Sundsvall - Timrå Delrapport 8 1990
Angelstam.P. 1994. Två ambitionsnivåer för landskapsplanering. Artikel Skogskonferens 1994.
Landskapsplanerad skog. Konferens Nr.20 1994. Sveriges lantbruksuniversitet.
Angelstam.P. & Andersson.L. 1997. I vilken omfa�ning behöver arealen skyddad skog i Sverige utökas för a�
biologisk mångfald skall bevaras? SOU 1997:98 Bilaga 4.
Angelstam, P m fl, Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala
bristanalys, och om behovet av samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsen rapport 4/2010.
Ahreman, D. m.fl. 2014 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Strömsund Rapport från Fältbiologernas inventeringsresa
augusti 2014. Fältbiologerna.
ArtDatabanken. 2008. Arter & naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken. 2008.
ArtDatabanken 2011. Pressmeddelande 2011-10-24.
ArtDatabanken . 2014. Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013.
ArtDatabanken. Diverse artfaktablad för rödlistade arter.
Bengtsson 2000. Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Ds 2000:29 Miljödepartementet.
Bergkvist, L. 2013. Miljöhänsynen i skogsbruket Med fokus på artskyddsfrågor Examensarbete i miljörä�/EU-rä� 30
högskolepoäng Juridiska institutionen Uppsala
Berglund, H. 2014 Referat från föredrag vid Flora- och faunavårdskonferensen 2014. ArtDatabanken SLU
BioDiverse 2010. Skogens livsmiljöer försvinner. BioDiverse 1/2010.
Bro�sförebyggande rådet 2008. Illegal handel med hotade djur- och växtarter. En förstudie. Rapport 2008:14.
Carlsson, M. 2013 Det rä�sliga skyddet för djur- och växtarter Artskyddsförordningens betydelse för skogsbruket. Filosofie
magisterexamen. Rä�svetenskap. Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Luleå tekniska universitet.
Dahlberg , A 2011. Kontinuitetsskogar och hyggesfri� skogsbruk Slutrapport för delprojekt naturvärden. Rapport 7 2011,
Skogsstyrelsen 2011.
Dagens Nyheter 1996. Dåligt skydd för skogen. Svidande kritik från riksdagens revisorer. 1996-06-10.
Dagens Nyheter 2008. Deba�artikel. Forskare protesterar mot skogspolitiken. 2008-04-14.
Dagens Nyheter 2015. Staten måste sluta avverka sin egen skyddsvärda skog. Deba�artikel 2015-02-01.
Darpö, J. 1991. Liv i skogen. Reformbehov och förslag till rä�sliga förändringar för naturvårdshänsyn i skogen. Sveriges
lantbruksuniversitet. Institutionen för skogsekonomi.
de Jong J. 2002. Populationsförändringar hos skogslevande arter i relation till landskapets utveckling. CBM:s skriftserie 7.
Centrum för biologisk mångfald , Uppsala.
de Jong.J. Dahlberg.A& Stockland.JN. 2004. Död ved i kogen. Hur mycket behövs för a� bevara den biologiska mångfalden?
Svensk Bot. Tidskr.98. (278-297)
De Jong, J, Almstedt, M 2005. Död ved i levande skogar - Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Rapport 5413 oktober
2005. Naturvårdsverket.
Eckerberg.K. 1997. A� skydda biologisk mångfald med alternativa metoder i skogsbruket, räcker det? Dalanatur, årgång 14,
nr.5. 1997.
EU-kommissionen 2007. Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer. Slutlig version, februari 2007. EU-kommissionen . 2007
EU-kommissionen 2011.Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020. KOM (2011)
244.
EU-kommissionen 2014. National Summary for Article 12. National Summary 2008-2012 Sweden.
FN 2011. NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF
BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY Text And Annex.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2011.
Forsberg. M, 2012. Skogen som livsmiljö. En rä�svetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald. Uppsala universitet.
Fredman, P. 1997. En dag i skogen 200 :-. Artikel i Forskning & Framsteg Nr 2. 1997.
Friberg m.fl. 1957. Enhetsskolans naturlära för mellanstadiet.
FSC 2014. Besök på FSC hemsida 2014.
Future Forests, 2010, Future Forests Årsrapport 2009, SLU, h�p://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningarprojekt/futureforests/%C3%85rsrapport_FutureForests_2009.pdf
Future Forests 2012a. Rio+20 side event om den svenska skogsbruksmodellen, 2012-12-19. Future Forest 2012b. Hur står sig
svensk naturhänsyn i en internationell jämförelse? Future Forest hemsida 2012-12-19
Förvaltningsrä�en Luleå 2011. Avverkning i �ällnära skog. Mål nr 446-11. 2011-10-21
Förvaltningsrä�en Umeå 2013. Mål nr 1213-13 Förvaltningsrä�en i Umeå 2013.
Greenpeace 1994. Greenpeacemagasinet 1/94.
Green, M & Lindström, Å 2013. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för 2013. Biologiska
institutionen, Lunds universitet Lund 2014
Gustafsson.L. & Ahlén.I. 1996. Sveriges Nationalatlas - Växter och djur
Gärdenfors.U,(ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.
Göteborgs Ornitologiska Förening 2014. Mejl till länsstyrelsen 2014-01-14.
Hamilton.H. 1983. Hundra år i skogen.Sveriges Skogsvårdsförbund.1983.
Hanski, I., 2000, Extinction debt and species credit in boreal forests: modelling the consequences of different approaches to
biodiversity conservation. Ann. Zool. Fennici 37: 271-280.

119

Heldin m.fl. 1985. Naturvård i skogen. Fältbiologerna.
Holmen skog 2014. Brev från Holmen skog till Fältbiologerna 2014-10-13.
Härryda kommunfullmäktige 2008.Antagande av detaljplan för del av Landve�er 9:1 m.fl Landve�er Park. 2008-10-20.
Högsta förvaltningsdomstolen 2014. Avverkning i �ällnära skog. Mål nr 5962-12. 2014-02-14
Ingelög.T., Thor.G. & Gustafsson.L. 1987. Floravård i skogsbruket. Skogsstyrelsen.
Johansson,T., Hjältén, J. de Jong,J. & von Stedingk, H. 2009. Generell hänsyn och naturvårdesindikatorer – funktionella
metoder för a� bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet. Världsnaturfonden WWF,
Kammarrä�en 2014. Sveaskogs avverkning av naturhänsyn. Kammarrä�en Mål nr.3312-13.
Kammarrä�en Sundsvall 2014. Avverkning i �ällnära skog. Mål nr. 439-14.
Karström.M. 1992. Steget före-en presentation. Svensk Botan. Tidskr.86(103-113)
Karström.M. 1992. Steget före i det bortglömda landet. Svensk Botan. Tidskr. 86 (114-146)
Land 2014. Lavskrika stoppar avverkning. Land 2014-11-28.
Larsson.A, m.fl. 2011. Tillståndet i skogen – rödlistade arter i e� nordiskt perspektiv. ArtDatabanken 2011.
Laurell.M. 1990. Framtidsskogen. Naturskyddsföreningen 1990.
Liljelund. L-E., Pe�ersson.B. & Zackrisson.O. 1992. Skogsbruk och biologisk mångfald. Svensk Botan. Tidskr. 86
Lindahl.K. 1990. De sista naturskogarna. Om svensk naturvård i teori och verklighet- Exempel från SCA:s marker i
Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen 1990.
Linder.P & Östlund.L, 1992. Förändringar i Sveriges boreala skogar 1870-1991. Rapporter nr 1 1992. SLU 1992.
Lindström.Å. m.fl. 2010. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010.
Lindström.Å. m.fl. 2011. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2011.
Länsstyrelsen Västra Götalands län & Skogsstyrelsen 2006. Strategi för formellt skydd av skogsmarken i Västra Götaland.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010. Beslut angående överklagande detaljplan Landve�er park. 2010-02-22.
Mark- och miljööverdomstolen 2008. Ersä�ning enligt 31 kap. miljöbalken. MÖD 2008:3.
Miljödepartementet 1991. Hur mår Sverige? – en rapport om miljösituationen. Bilaga A till regeringens proposition 1990/91:
90. Miljödepartementet 1991.
Miljödepartementet 1992. Pressmeddelande 1992-08-15.
Miljödepartementet 1992. Pressmeddelande 1992-08-31.
Miljömålsrådet 2008. Miljömålen – nu är det brå�om. Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål. 2008.
Miljöpartiet 2014. 2014-10-17. En storsatsning på naturen. Miljöpartiet hemsida 2014-10-17. h�p://www.mp.se/just-nu/nugor-vi-en-historisk-satsning-pa-skydd-av-skogar-och-havsomraden
Miljörapporten 2014. Urholkat FSC oroar skogsbolag. Miljörapporten2014-04-16.
Mullarney. K. Svensson.L. m.fl.1999. Fågelguiden. Europas och medelhavsområdets fåglar i fält.
National Geographic 2011. A Green Veneer: Sweden’s Forestry Industry Gets Low Marks Despite Reputation. 2011-12-28.
Naturmorgon 2013. Radioreportage om skogsavverkning av nyckelbiotoper i landsbygdsministerns egen ägda skog.
Naturmorgon 2013-03-13. Sveriges radio.
Naturskyddsföreningen 1988. En ny skogspolitik.
Naturskyddsföreningen & Skydda skogen 2011. Sveriges skogar i världen Vad innebär FN-avtalet från Nagoya för det
svenska skogsskyddet? Naturskyddsföreningen 2011.
Naturskyddsföreningen 2013. Pressmeddelande 2013-01-16.
Naturskyddsföreningen 2014. Dags för en ny skogspolitik. Naturskyddsföreningen 2014.
Naturskyddsföreningen 2014a. Öppet brev till Sveaskogs styrelse. 2014-09-24.
Naturskyddsföreningen 2014b. Brev till Skogsindustrierna. Naturskyddsföreningen 2014-08-01.
Naturskyddsföreningen i Härryda 2009. Begäran till länsstyrelsen om stopp för avverkning och inrä�ande av naturskydd
inom område av högsta naturvärdesklass - klass 1. 2009-06-29.
Naturskyddsföreningen i Härryda 2010. Länsstyrelsen upphäver detaljplan för Landve�er Park. PM 2010-02-25.
Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 1984.Urskogar.Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 2. Södra Sverige
Naturvårdsverket 1990. Hotade arter: Långsiktigt handlingsprogram. Naturvårdsverkets målsä�ning och riktlinjer för arbetet
med hotade växt- och djurarter.
Naturvårdsverket 1994. Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 14. Naturvårdsverket 1994.
Naturvårdsverket 1997. Svenska naturtyper i det Europeiska nätverket Natura 2000.
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 1998. Den nya skogspolitikens effekter på biologisk mångfald-Utvärdering. Rapport 4844.
Naturvårdsverket 2001. Sveriges nationella rapport enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet.
Naturvårdsverket. 2003. Natura 2000 i Sverige. Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9.
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog.
Naturvårdsverket 2005. Frekvensanalys av skyddsvärd natur – Förekomst av värdekärnor i skogsmark. Rapport 5466.
Naturvårdsverket 2009. Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 – fridlysning och dispenser. Handbok 2009:2.
Naturvårdsverket 2010. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. Rapport 6389
Naturvårdsverket 2010a. Förslag om ändringar i artskyddsförordningen (2007:845). Framställan 2010-06-17.
Naturvårdsverket 2011. Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 22. Naturvårdsverket 2011.
Naturvårdsverket 2012. Angående information om webbsidan ”skyddad skog. Brev till Skogsindustrierna 2012-11-19.
Naturvårdsverket 2013a. Remissvar ”Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 §” SvL2013-05-30
Naturvårdsverket 2013b. Nu är naturens hälsokontroll genomförd, SNV hemsida 2013-07-01,
Naturvårdsverket 2014a. Årsredovisning 2013. Naturvårdsverket 2014.
Naturvårdsverket 2014b. Lodjurstammen minskar i Sverige och Norge. Pressmeddelande 2014-11-19.
Naturvårdsverket 2014c. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014.
Naturvårdsverket & Statistiska centralbyrån 2014. Skyddad natur 31 december 2013. Sveriges officiella statistik. Statistiska

120

meddelanden. MI 41 SM 1401
Niklasson. M. & Nilsson, S. G., 2005, Skogsdynamik och arters bevarande. Studentli�eratur.
Nilsson. M. 1992. Utarmning pågår - Fallstudier av artskyddet i de svenska skogarna. Svenska Naturskyddsföreningen
1992.
Nilsson. M. 2008. “Landve�er Park” – hot mot unik natur i Göteborgsregionen. MN Naturdokumenta.
Naturskyddsföreningen i Härryda. Göteborgs Ornitologiska Förening.
Nilsson. M. 2010. Vad händer i Svartedalen? – En översiktlig landskapsekologisk analys-ÖLEA. MN Naturdokumenta.
Rädda Svartedalens Vildmark 2010.
Nolbrant.P. 2008. Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för
naturvärden vid genomförande av Landve�er Park. Biodiverse Naturvårdskonsult 2008.
Nordiska ministerrådet. 1990. Naturen känner inga gränser. Washington-, Ramsar-, Bern-, Bonnkonventionerna.
Norrköpings Tidningar 2014. Öka miljöhänsynen i skogsbruket. 2014-03-23
OECD & Miljödepartementet 2014. OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014.
Olsson. R. 1986. Levande Skog - Skogsbruket och den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen,
Olsson. R. 1992. Levande Skog - Skogsbruket och den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen..
Olsson, R. Stighäll, K. 2013. Vitryggens skogar. Naturskyddsföreningen
Regeringen 2011. Beslut angående överklagande detaljplan Landve�er park. 2011-12-01.
Regeringen 2012. Uppdrag om aktiviteter vid och i anslutning till FN:s konferens om hållbar utveckling. Beslut 201204-04.
Regeringen 2014. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringsbesl. 2014-02-27. M 2014/593/Nm
Remröd. J. 1990. Möjligheternas skog. Skogsindustrierna.
Riksrevisionsverket. 1999. Skogsvårdsorganisationens arbete för a� jämställa miljömålet med produktionsmålet.
Riksrevisionsverket RRV 1999:31
Riksskogstaxeringen 2014. Statistiska uppgifter, Riksskogstaxeringens hemsida 2014.
Rockström et. Al 2009: “A safe operation space of humanity.” Nature 461, s.472.
Samuelsson, J. M.fl. 1994. Dying and dead trees a review of their importance for biodiversity. Swedish Threatened
Species Unit. Uppsala
Sahlin, M. 2013. Trovärdighet på spel– Frivilligheten i skogen fungerar inte. Naturskyddsföreningen.
SKSFS 2013:2 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKFS 2011:
17). Beslutade den 17 december 2013. Skogsstyrelsen.
Skog & Framtid 2012. Skoglig naturhänsyn – inte bara i Sverige. Skog & Framtid nr 2. 2012.
Skog & Framtid 2013. Skog & Framtid nr 2. 2013.
Skog & Industri 2008. Skog & Industri nr.4. 2008. Skogsindustrierna.
Skog & Industri 2012. Skog & Industri nr.3. 2012. Skogsindustrierna.
Skog & Industri 2014a. Skog & Industri nr.3. 2014. Klimatfrågan skall driva skogen framåt.Skogsindustrierna.
Skog & Industri 2014. Skog & Industri nr.4. 2014. Skogsindustrierna.
Skogseko 2004. Skogsskyddet sackar efter. Otillräcklig kunskapsbas. Nr.3. 2004. Skogsstyrelsen.
Skogseko 2008. Få åtalas för bro� mot SVL. Nr.2. 2008. Skogsstyrelsen.
Skogseko 2013. Den svenska modellen gäller även i skogen. Miljöhänsyn-bilaga Skogseko 4 2013.
Skogseko 2014. Alternativa metoder behövs för de sista vildmarkerna. Karta. Skogseko nr. 4. 2014. Skogsstyrelsen.
Skogsindustrierna 1990. Svar på tal om skogen. Myter och fakta i deba�en.
Skogsindustrierna 2011. Levande skog. Om skogsindustrins arbete för a� bevara den biologiska mångfalden.
Skogsindustrierna 2014. Fakta kontra myter - angående Sommar den 16 juli med Sebastian Kirppu. Pressmeddelande
Skogsindustrierna 2014-07-17.
Skogsstyrelsen 1990. Rikare skog. 90-talets kunskaper om naturvård och ekologi. Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen 1990. Grönska. Undersökning av naturhänsyn i skogsbruket.
Skogsstyrelsen 1993. Skogen, skogsägaren och samhället. Skogspolitik 2000. Den nya skogspolitiken.
Skogsstyrelsen 1997. Naturskydd och naturhänsyn i skogen. Meddelande 1/97.
Skogsstyrelsen 1998, Skogsvårdsorganisationens utvärdering av skogspolitiken. Meddelande 1 - 1998.
Skogsstyrelsen 2002. Skog för naturvårdsändamål– uppföljning av frivilliga avsä�ningar, områdesskydd samt
miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Meddelande 2 2002.
Skogsstyrelsen 2007. Fördjupad utvärdering av Levande skogar. Meddelande 4 2007. Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen 2008. Kontinuitetsskogar och hyggesfri� skogsbruk. Meddelande 1-2008.
Skogsstyrelsen 2008a. Skogsbrukets frivilliga avsä�ningar. Meddelande 3 2008.
Skogsstyrelsen 2009a. Skogsstatistisk årsbok 2009.
Skogsstyrelsen 2009b. Rådgivningskvi�o inför avverkning av tjäderspelplats.
Skogsstyrelsen 2009c. Rådgivningskvi�o. Miljöhänsyn vid avverkning. 2009-07-17.
Skogsstyrelsen 2011a. 2011-04-11, Gemensamma insatser krävs för bra miljöhänsyn.
Skogsstyrelsen 2011b. Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning – resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1),
avverkningssäsong 1998/1999-2009/2010. PM 2011-04-11. Skogsstyrelsen.
Skogstyrelsen 2011c. Skogs- och miljöpolitiska mål, brister, orsaker och förslag på åtgärder. Meddelande 2 2011.
Skogsstyrelsen 2011d. Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL – Del 1. Meddelande 6 2011.
Skogsstyrelsen 2011e. Tillsyn enligt 9 kap miljöbalken av verksamhet på mark som omfa�as av skogsvårdslagen.
Meddelande 1 2011.
Skogsstyrelsen 2012a. Skogsbrukets frivilliga avsä�ningar. Rapport 5 2012. Skogsstyrelsen 2012.
Skogsstyrelsen 2012b. Uppföljning av tagen miljöhänsyn vid föryngringsavverkning -Resultat från miljöhänsynsuppföl
jningen (Polytax 0/1) avverkningsåren 1999-2011. PM 2012-06-11. Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen 2012c. Skogsstyrelsen kommenterar Sveaskogs pressmeddelande om miljöhänsyn i skogsbruket.

121

Pressmeddelande 2012-10-24.
Skogsstyrelsen 2013a. Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 § SvL. Remiss 2013-03-18.
Skogsstyrelsen 2013b. Skogsstatisk årsbok. Skogsstyrelsen 2013.
Skogsstyrelsen 2014a. Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 § SvL. Meddelande 1 2014 Del 2
Skogsstyrelsen 2014b. Förstudie Artskydd i skogen. Skogsstyrelsen. Rapport 7 2014.
Skogsstyrelsen 2014a. Besökt 2014-08-21 Vad innebär olagligt avverkat timmer?
Skogsstyrelsen 2014b. Besökt 2014-08-21, EU:s timmerförordning. Hemsida.
Skogsstyrelsen 2014c. Rådgivning om Miljöhänsyn. Ärende R 2906-2014. Skogsstyrelsen Västra Götalands län 2014-10-13.
Skogsstyrelsen 2014d. Rådgivning om Miljöhänsyn. Ärende R 2906-2014. Skogsstyrelsen Västra Götalands län 2014-09-03.
Skogsstyrelsen 2014e. Miljöhänsyn vid avverkningen på Rävlanda 2:2. Ärende R 2906-2014. Skogsstyrelsen 2014-10-14.
Skogsstyrelsen 2014f. Värdekärnor som anmälts för avverkning eller där tillstånd sökts för skogsbruksåtgärder eller för andra
ändamål, perioden 2009-2013. PM 2014-05-23.
Skogsstyrelsen 2014g. Skogsstatisk årsbok. Skogsstyrelsen 2014.
Skogsstyrelsen 2015a. Besökt 2015-02-21, Va�net speglar markens tillstånd.
Skogsstyrelsen 2015b. Information om Skogsstyrelsens bedömning av vilken hänsyn som bör tas inom avverkningsanmält
område. Skogsstyrelsen 2015-02-24.
Skydda Skogen (2010). Hemsida. Forskaruppropet: h�p://www.protec�heforest.se/upprop/sv/forskarupprop
Skydda Skogen 2012, Skogsindustrierna bluffar om skyddad skog. Pressmedelande.
Skydda Skogen 2014. Skogsbruk anmäls för vilseledande marknadsföring, 2014-02-26. Pressmeddelande.
Sveaskog. 2012. Sveaskogs naturvårdsarbete. En satsning för mångfald i framtidens skogslandskap.
Sveaskog 2014. Sveaskog redovisar fakta om sina naturvårdsskogar. Pressmeddelande 2014-10-14.
Svenska Dagbladet 2013. Sveriges naturskydd bland det sämsta i EU. Deba�artikel 2013-05-19.
Svenska PEFC. 2012. Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:3 2012-2017
Sveriges Lantbruksuniversitet 1994. Skogskonferens 1994. Landskapsplanerad skog. Konferens Nr.20 1994.
Sveriges Lantbruksuniversitet 2014, Skogsdata 2014 Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen
Tema: Biologisk mångfald
Sveriges Natur 2000. Missar i miljömärkt skogsbruk. Sveriges Natur nr.1 2000.
Sveriges Nationalatlas 1990. Tema skogen. Sveriges Nationalatlas 1990.
Sveriges Nationalatlas 1991. Tema miljön. Sveriges Nationalatlas 1991.
Sveriges Nationalatlas 1996. Tema växter och djur. Sveriges Nationalatlas 1996.
Sveriges riksdag 2014. Deba� och beslut - En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.2014-06-18).
Söderström.L.& Jonsson.B.G.1992. Naturskogarnas fragmentering och mossor på temporära substrat. SBT Tidskr. 86 (185-198)
Umeå universitet 2004. Pressmeddelande angående avhandlingen, Leva på gränsen - ny�an av kan�oner för skydd av
biodiversitet i boreal strandskog, Hylander.K. 2004
Vi Skogsägare 2011. Skogsindustrin betalar för riksdagens nätverksträffar. 2011-05-19.
Världsnaturfonden 2014. Skogen behöver mer skydd. Pressmeddelande 2014-06-10.
Winqvist, O, 2006. Natura 2000. En studie av EU:s fågel- och habitatdirektiv. Examensarbete 20 p. Miljörä� Juridiska
Institutionen Stockholms universitet
Weidong, G., Heikkilä, R. & Hanski, I., 2002, Estimating the consequences of habitat fragmentation on extinction risk in
dynamic landscapes. Landscape Ecology 17: 699–710.
Winqvist, O, 2006. Natura 2000. En studie av EU:s fågel- och habitatdirektiv. Examensarbete 20 p. Miljörä� Juridiska
Institutionen Stockholms universitet
Zachrisson, O m fl 1991. Specialanalys till 1990 års skogspolitiska kommi�é av behovet av nya reservat för a� vidmakthålla
den biologiska mångfalden.
Österman.P. Svenska Jä�eträd och deras mytologiska historia. Artbooks 2001.
Österman, T. m.fl. 2002. Skogen – åsikter om användning och ägande. Forskningsgruppen för Samhälls- och
informationsstudier. FSI. 2002.
Propositioner och offentliga utredningar:
Prop. 1990/91:90. Regeringens miljöproposition.
Prop. 1992/93:226. Regeringens proposition om en ny skogspolitik.
Prop. 2000/01:111, Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer,
Prop. 2009/10:169. Förändrat uppdrag för Sveaskog AB.
Prop. 2013/14:141. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
SOU 1997:98. Skydd av skogsmark. Bilagor. Miljömålsberedningen,
SOU 2006:81 Mervärdesskog.
SOU 1992:76 Skogspolitiken inför 2000-talet. 1990 års skogspolitiska kommi�é.
Rä�sfall EU
Mål C-412/85 Kommissionen mot Tyskland, REG 1987
Mål C-103/00 Kommissionen mot Grekland
Mål C-221/04 Kommissionen mot Spanien
Mål C- 6/04
Mål C-10/96
Mål C 98-03 Kommisionen mot Tyskland

122

Bilagor
Bilaga 1.

Dokument och mejl som berör fallbeskrivning 2 – tjäderspelplats.
2009-10-20 Mejl från ansvarig Tjänsteman 1 på Skogsstyrelsen (SKS) till berörda
handläggare på Skogsstyrelsen och länsstyrelsen
”Hej,
Efter samtal med Tjänsteman 2 SKS på Enheten för lag och områdesskydd har jag
kontaktat Tjänsteman 1 LST på länsstyrelsen i Göteborg för eventuellt pröva en avverkning
mot Artskyddsförordningen. Vår tolkning är a� länsstyrelsen i dagsläget har ansvar för
tillsyn av Artskyddsförordningen. Tjänsteman 1 LST ska försöka återkoppla till mig idag
om länsstyrelsens möjligheter a� pröva ärendet. Bifogar handlingar som hi�ills finns i
ärendet och som ni ser har redan de sex veckorna gå�, så om vi väljer a� gå vidare måste
vi omedelbart kontakta skogsägaren och avverkaren (XXXX). Tjänsteman 2 SKS – vi skulle
gärna vilja veta vem av juristerna som ska biträda i ärendet, vi har en fundering om a�
eventuellt byta spår till 12:6 om denna väg inte är framkomlig.
Tjänsteman 1 LST – jag kommer a� vara upptagen i möten en stor del av dagen men du kan
tala in på mi� mobilsvar eller skicka besked på e-post när du vet mer.
Vänliga hälsningar
Tjänsteman 1 SKS
Skogsstyrelsen Borås
2009-10-20 Svar från ansvarig handläggare Tjänsteman 1 LST på länsstyrelsen (LST):
”Hej !
Egentligen finns redan e� förbud i 4 § artskyddsförordningen (af.). Lst. kan därför inte
besluta något ang. en planerad avverkning om markägaren inte ansöker om dispens.
I en sådan prövning har Lst. mycket begränsade möjligheter a� ge dispens för en
skogsavverkning där fåglar eller ”N-djur” berörs. Vi känner inte heller till a� det finns
möjlighet till intrångsersä�ning kopplat till af. I Naturvårdsverkets vägledning / handbok
om prövning och tillsyn enl. af. skriver man: ”Det är inte rimligt a� för sådana verksamheter
tillämpa e� system med dispensprövning för varje enskild åtgärd som planeras. I stället
bör lösningen vara a� generella hänsynsregler av tvingande karaktär införs i en omfa�ning
och av e� slag som innebär a� syftet med artskyddsbestämmelserna ändå tillgodoses”. Det
återstår alltså en del a� utveckla i de�a regelverk på nationell nivå. Det behövs sedan också
en informationskampanj gentemot markägare. Vi anser inte a� vi har tillräckligt på fö�erna
för a� bedriva operativ tillsyn på redan utförda avverkningar i de�a läge. I e� samråd
enlig MB 12:6 finns förstås möjligheten a� förbjuda en åtgärd men då kan det bli fråga
om ersä�ning till markägaren. Man bör även kunna ge anvisningar som gör a� skada på
arten undviks. Det behöver då inte vara speciellt kopplat till af. utan kan hanteras av SKS.
(I handboken beskrivs en möjlighet a� man, i vissa fall, kan undvika en dispensprövning
genom a� förelägga om ”skyddsåtgärder” i e� 12:6 samråd. Dessa ska motverka skada
på arter och tillämpas i en gråzon. Jag tror inte det är så relevant a� använda begreppet
skyddsåtgärd i samband med skogsavverkning(?) ). Ingen av Lst. jurister har hunnit sä�a
sig in i denna fråga nu. Jag har diskuterat med Tjänsteman 2 LST och det är vår åsikt a� Lst.
inte kan ingripa i de�a läge. Inget ärende har öppnats. Men dessa frågor återkommer i allt
fler sammanhang och det är förstås värdefullt fortsä�a diskussionen.
Hälsningar
Tjänsteman 1 LST
naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (O)”
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2009-09-30 Naturvårdsverkets svar från Tjänsteman 1 SNV till den privatperson som anmälde a�
tjäderspelplatsen hotades av avverkning.
”Hej,
Jag fick dina frågor via Tjänsteman 2 SNV. Jag hoppas a� dessa svar ska vara till någon hjälp
1. I dagsläget är det enbart den som ansöker om dispens eller andra som kan påverkas negativt av
beslutet samt ideella organisationer som har rä� a� överklaga länsstyrelsens beslut om dispens från
artskyddsförordningen. I de fall där e� beslut inte har tagits men en åtgärd som är förbjuden enligt
artskyddsförordningen riskerar a� vidtas, är det egentligen länsstyrelsen som i sin tillsyn ska upptäcka
och åtgärda e� sådant fall, dvs. kräva en dispens eller anmäla till åtal. Ibland när myndigheterna är
osäkra på hanteringen av e� fall och kanske till och med gör fel har de ideella krafterna en viktig roll
a� lyfta frågan. Men det är självklart inte den ideella naturvården som ska behöva sköta skyddet av
hotade arter. Tillämpningen av artskyddsförordningen i de�a sammanhang har inte sa� sig än och
det är oklart hur vissa viktiga delar, som till exempel ersä�ningsrä�, ska hanteras då det inte finns
angivet i lagen.
1.
Här är en länk till vår handbok: www.naturvardsverket.se/artskyddsforordningen. Vi ger
vägledning till länsstyrelsen med flera om de�a i:
•
lagtolkningar - 4 § 4 punkten och 14 §§
•
Tillstånd/dispens – Dispenser - 14 §
•
bilaga 10 Dispensprocessen djur
•
bilaga 20 Tillämpning skogsbruk
Vid en strikt tolkning av artskyddsförordningen (och därmed EUs fågeldirektiv) krävs dispens för
a� genomföra en åtgärd som påverkar artens fortplantningsområde (spelplatser är särskilt nämnda
i direktivet). EU-kommissionen har dock i sin vägledning sagt a� för de areella näringarna (t.ex.
skogsbruket) kan medlemsländerna ta fram flexibla lösningar för a� inte dispens ska behöva sökas
vid varje enskilt tillfälle (t.ex. för varje gallring, avverkning etc.). Med flexibla lösningar menar
kommissionen a� det ska vara bindande regler med sanktioner om de inte följs (t.ex. kan reglerna
vara a� skog runt havsörnsbon eller spelplatser för tjäder ska sparas). I Sverige är det Skogsstyrelsen
som ansvarar för a� ta fram sådana regler. Idag finns, i vissa fall, råd till markägarna om hur de
bör göra men råden är inte bindande eller sanktionerande. Tills Skogsstyrelsen har tagit fram dessa
regler är det artskyddsförordningen som gäller. Dvs. dispens krävs för a� avverka skog med t.ex.
tjäderspelplatser och dispens kan endast ges enligt reglerna i 14 § artskyddsförordningen.
Det finns alltså vägledning om hur de�a ska gå till (både från kommissionen och Naturvårdsverket),
men bindande flexibla lösningar bör tas fram och lagstiftningen behöver komple�eras för a� det ska
fungera bra i praktiken (det saknas som sagt till exempel ersä�ningsrä�).
3. Normalt är det den som avverkar som begår e� bro�. Om han däremot har få� medgivande från
en ansvarig myndighet går utövaren fri så länge han lämnat riktiga uppgifter. Om fel begå�s är det
myndighetens ansvar.

Med vänlig hälsning
Tjänsteman 1 SNV
Naturvårdsverket Enheten för viltförvaltning”
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Bilaga 2.
Svenska djurarter i art- och habitatdirektivets bilaga 4. Dessa arter omfa�as av strikt
skydd enligt direktivet. De är markerade
med N i artskyddsförordningen.
Däggdjur
Barbastell Barbastella barbastellus
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteini
Björn Ursus arctos
Brandts fladdermus Myotis brandti
Buskmus Secista betulina
Dammfladdermus Myotis dasycneme
Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus
Fjällräv Alopex lagopus
Fransfladdermus Myotis na�eri
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Hasselmus Muscardinus avellanarius
Långörad fladdermus Plecotus auritus
Lodjur Lynx lynx
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus
Nordisk fladdermus Eptesicus nilssoni
Pipistrell Pipistrellus pipistrellus
Stor fladdermus Nyctalus noctula
Sydfladdermus Eptesicus serotinus
Trollfladdermus Pipistrellus nathusii
Tumlare Phocoena phocoena
U�er Lutra lutra
Varg Canis lupus
Va�enfladdermus Myotis daubentoni
Kräldjur
Hasselsnok Coronella austriaca
Sandödla Lacerta agilis
Groddjur
Gölgroda Rana lessonae
Grönfläckig padda Bufo viridis
Klockgroda Bombina bombina
Långbensgroda Rana dalmatina
Lökgroda Pelobates fuscus
Lövgroda Hyla arborea
Strandpadda/stinkpadda Bufo calamita
Större va�ensalamander Triturus cristatus
Åkergroda Rana arvalis
Ryggradslösa djur
Apollo�äril Parnassius apollo
Asknät�äril Euphydras /Hypodryas maturna
Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus
Bred kärrtrollslända Leucorrhina caudalis
Bred palje�dykare Graphoderus bilineatus
Brun gräs�äril Coenonympha hero
Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus
Citronfläckad kärrtrollsända Leucorrhinia pectoralis
Dårgräs�äril Lopinga achine
Grön flodtrollslända Opiogomphus cecilia
Grön mosaiktrollsända Aeshna viridis
Läderbagge Osmoderma eremita
Mnemosyne�äril Parnassius mnemosyne
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhina albifrons
Rödhalsad brunbagge Phryganophilus ruficolli
Sirlig skivsnäcka Anisus vorticulus
Större ekbock Cerambyx cerdo
Svartfläckig blåvinge Maculinea arion
Tjockskalig målarmussla Unio crassus
Viole� guldvinge Lycaena hell
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Bilaga 3.
Prioriterade fågelarter enligt Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen (Handbok 2009:2)
Förteckning över de fågelarter som ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (index B), är rödlistade
i Sverige (index R) eller har minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 enligt Svensk
häckfågeltaxering (index -50 %). Totalt omfa�ar listan 132 arter.
Boplatsmiljö: F = Fjäll, H = Havsstränder (strandängar, öar, kobbar och skär), J = Jordbrukslandskap (inkl.
trädbärande hagmarker, alléer, slo�sparker, gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar, dammar och betade
kärr), L = Limniska miljöer (sjöar, småva�en, rinnande va�en), S = Skog (skogsvårdslagens definitioner inkluderande även
hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, �ällbjörkskog och skogliga impediment, bergbranter), U = Urbana miljöer (inkl.
vägar och täkter), V = Våtmarker (inkluderar myrmarker och sötva�ensstränder)
Svenskt namn Vetenskapligt namn Boplatsmiljö
Smålom BR Gavia stellata L
Storlom B Gavia arctica L
Svarthakedopping BR Podiceps auritus H/L
Svarthalsad dopping R Podiceps nigricollis L
Rördrom BR Botaurus stellaris L
Sångsvan B Cygnus cygnus L
Sädgås R Anser fabalis V
Fjällgås BR Anser erythropus L/V
Vitkindad gås B Branta leucopsis H/L
Stjärtand R Anas acuta L
Årta R Anas querquedula L
Skedand R Anas clypeata H/L
Brunand R Aythya ferina L
Bergand R Aythya marila H/L
Svärta R Melanitta fusca H/L
Salskrake BR Mergus albellus H/L
Bivråk BR Pernis apivorus S
Röd glada B Milvus milvus S
Havsörn BR Haliaeetus albicilla S
Brun kärrhök B Circus aeruginosus L
Blå kärrhök BR Circus cyaneus S/V
Ängshök BR Circus pygargus J/V
Fjällvråk R Buteo lagopus F/S
Kungsörn BR Aquila chrysaetos F/S
Fiskgjuse B Pandion haliaetus S
Stenfalk B Falco columbarius F/J/S
Jaktfalk BR Falco rusticolus F
Pilgrimsfalk BR Falco peregrinus S/V
Järpe B Bonasa bonasia S
Orre B Tetrao tetrix S
Tjäder B Tetrao urogallus S
Rapphöna R Perdix perdix J
Vaktel R Coturnix coturnix J
Småfläckig sumphöna BR Porzana porzana V
Kornknarr BR Crex crex J/V
Trana B Grus grus L/V
Skärfläcka B Recurvirostra avosetta H
Svartbent strandpipare BR Charadrius alexandrinus H
Fjällpipare B Charadrius morinellus F
Ljungpipare B Charadrius apricaria F/J/V
Tofsvipa -50 % Vanellus vanellus J/V
Mosnäppa R Calidris temminckii F/H/V
Sydlig kärrsnäppa BR Calidris alpina schinzii H/V
Brushane BR Philomachus pugnax F/H/V
Enkelbeckasin -50 % Gallinago gallinago F/V
Dubbelbeckasin BR Gallinago media F/V
Myrspov BR Limosa lapponica F/V
Rödspov R Limosa limosa H/V
Storspov R Numenius arquata H/J/V
Grönbena B Tringa glareola V
Roskarl R Arenaria interpres H
Smalnäbbad simsnäppa B Phalaropus lobatus H/V
Dvärgmås B Larus minutus H/L/V
Skrattmås -50 % Larus ridibundus H/L/V
Silltrut R Larus fuscus H/L
Tretåig mås R Rissa tridactyla H
Skräntärna BR Sterna caspia H/L
Kentsk tärna BR Sterna sandvicensis H
Fisktärna B Sterna hirundo H/L
Silvertärna B Sterna paradisaea H/L
Småtärna BR Sterna albifrons H
Svarttärna BR Chlidonias niger L
Skogsduva R Columba oenas S/J
Turkduva R Streptopelia decaocto U
Gök -50 % Cuculus canorus S
Tornuggla R Tyto alba J

Berguv BR Bubo bubo S/U
Fjälluggla BR Bubo scandiacus F
Hökuggla B Surnia ulula S
Sparvuggla B Glaucidium passerinum S
Lappuggla BR Strix nebulosa S
Slaguggla B Strix uralensis S
Jorduggla BR Asio flammeus S/V/H
Pärluggla B Aegolius funereus S
Nattskärra BR Caprimulgus europaeus S
Härfågel R Upupa epops J
Kungsfiskare BR Alcedo atthis L
Göktyta R Jynx torquilla S/J
Gråspett B Picus canus S
Gröngöling -50 % Picus viridis S/J
Spillkråka B Dryocopus martius S
Vitryggig hackspett BR Dendrocopos leucotos S
Mindre hackspett R Dendrocopos minor S
Tretåig hackspett BR Picoides tridactylus S
Trädlärka B Lullula arborea S/J
Sånglärka R Alauda arvensis J
Berglärka R Eremophila alpestris F
Backsvala R Riparia riparia U
Hussvala -50 % Delichon urbica J/U
Fältpiplärka BR Anthus campestris H/J
Trädpiplärka -50 % Anthus trivialis S
Rödstrupig piplärka R Anthus cervinus F/V
Gulärla -50 % Motacilla flava J/S/V
Järnsparv -50 % Prunella modularis S
Näktergal -50 % Luscinia luscinia S/V
Blåhake B Luscinia svecica F/V
Rödstjärt -50 % Phoenicurus phoenicurus S
Buskskvätta -50 % Saxicola rubetra J/S
Stenskvätta R Oenanthe oenanthe F/H/J
Gräshoppsångare R Locustella naevia V
Flodsångare R Locustella fluviatilis V
Trastsångare R Acrocephalus arundinaceus L/V
Höksångare BR Sylvia nisoria J/S
Lundsångare R Phylloscopus trochiloides S
Nordsångare R Phylloscopus borealis S
Gransångare -50 % Phylloscopus collybita abietinus S
Grå flugsnappare -50 % Muscicapa striata S
Mindre flugsnappare BR Ficedula parva S
Halsbandsflugsnappare B Ficedula albicollis S
Entita R Parus palustris S
Talltita -50 % Parus montanus S
Lappmes R Parus cinctus S
Pungmes R Remiz pendulinus S/V
Sommargylling R Oriolus oriolus S
Törnskata BR Lanius collurio J/S
Lavskrika R Perisoreus infaustus S
Nötkråka R Nucifraga caryocatactes S
Kråka -50 % Corvus corone J/S
Stare -50 % Sturnus vulgaris J
Gråsparv -50 % Passer domesticus J/U
Bergfink -50 % Fringilla montifringilla S
Gulhämpling R Serinus serinus S
Hämpling R Carduelis cannabina J
Vinterhämpling R Carduelis flavirostris F
Rosenfink R Carpodacus erythrinus V
Tallbit R Pinicola enucleator S
Domherre -50 % Pyrrhula pyrrhula S
Gulsparv -50 % Emberiza citrinella J/S
Ortolansparv BR Emberiza hortulana J/S
Dvärgsparv R Emberiza pusilla S/V
Sävsparv -50 % Emberica schoeniclus L/V
KornsparvR Emberiza calandra J
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Bilaga 4.
Prioriterade fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1 (Källa: Naturvårdsverkets Handbok 2009:2)
Förteckning över de fågelarter som ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (index B), är rödlistade
i Sverige (index R) eller har minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 enligt Svensk
häckfågeltaxering (index -50 %). Totalt omfa�ar listan 132 arter.
Boplatsmiljö: F = Fjäll, H = Havsstränder (strandängar, öar, kobbar och skär), J = Jordbrukslandskap
(inkl.
trädbärande hagmarker, alléer, slo�sparker, gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar,
dammar och betade
kärr), L = Limniska miljöer (sjöar, småva�en, rinnande va�en), S = Skog (skogsvårdslagens
definitioner inkluderande även hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, �ällbjörkskog och
skogliga impediment, bergbranter), U = Urbana miljöer (inkl. vägar och täkter), V = Våtmarker
(inkluderar myrmarker och sötva�ensstränder)
Svenskt namn Vetenskapligt namn Boplatsmiljö
Smålom BR Gavia stellata L
Storlom B Gavia arctica L
Svarthakedopping BR Podiceps auritus H/L
Rördrom BR Botaurus stellaris L
Sångsvan B Cygnus cygnus L
Fjällgås BR Anser erythropus L/V
Vitkindad gås B Branta leucopsis H/L
Salskrake BR Mergus albellus H/L
Bivråk BR Pernis apivorus S
Röd glada B Milvus milvus S
Havsörn BR Haliaeetus albicilla S
Brun kärrhök B Circus aeruginosus L
Blå kärrhök BR Circus cyaneus S/V
Ängshök BR Circus pygargus J/V
Kungsörn BR Aquila chrysaetos F/S
Fiskgjuse B Pandion haliaetus S
Stenfalk B Falco columbarius F/J/S
Jaktfalk BR Falco rusticolus F
Pilgrimsfalk BR Falco peregrinus S/V
Järpe B Bonasa bonasia S
Orre B Tetrao tetrix S
Tjäder B Tetrao urogallus S
Småfläckig sumphöna BR Porzana porzana V
Kornknarr BR Crex crex J/V
Trana B Grus grus L/V
Skärfläcka B Recurvirostra avosetta H
Svartbent strandpipare BR Charadrius alexandrinus H
Fjällpipare B Charadrius morinellus F
Ljungpipare B Charadrius apricaria F/J/V
Tofsvipa -50 % Vanellus vanellus J/V
Mosnäppa R Calidris temminckii F/H/V
Sydlig kärrsnäppa BR Calidris alpina schinzii H/V
Brushane BR Philomachus pugnax F/H/V
Enkelbeckasin -50 % Gallinago gallinago F/V
Dubbelbeckasin BR Gallinago media F/V
Myrspov BR Limosa lapponica F/V
Grönbena B Tringa glareola V
Smalnäbbad simsnäppa B Phalaropus lobatus H/V
Dvärgmås B Larus minutus H/L/V
Skrattmås -50 % Larus ridibundus H/L/V
Skräntärna BR Sterna caspia H/L
Kentsk tärna BR Sterna sandvicensis H
Fisktärna B Sterna hirundo H/L
Silvertärna B Sterna paradisaea H/L
Småtärna BR Sterna albifrons H
Svarttärna BR Chlidonias niger L
Berguv BR Bubo bubo S/U
Fjälluggla BR Bubo scandiacus F
Hökuggla B Surnia ulula S
Sparvuggla B Glaucidium passerinum S
Lappuggla BR Strix nebulosa S
Slaguggla B Strix uralensis S
Jorduggla BR Asio flammeus S/V/H
Pärluggla B Aegolius funereus S
Nattskärra BR Caprimulgus europaeus S
Kungsfiskare BR Alcedo atthis L
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Gråspett B Picus canus S
Spillkråka B Dryocopus martius S
Vitryggig hackspett BR Dendrocopos leucotos
Tretåig hackspett BR Picoides tridactylus S
Trädlärka B Lullula arborea S/J
Fältpiplärka BR Anthus campestris H/J
Blåhake B Luscinia svecica F/V
Höksångare BR Sylvia nisoria J/S
Mindre flugsnappare BR Ficedula parva S
Halsbandsflugsnappare B Ficedula albicollis S
Törnskata BR Lanius collurio J/S
Ortolansparv BR Emberiza hortulana J/S

Bilaga 5.
Prioriterade fågelarter enligt
skogsvårdslagen ( SFS 2013:2,
bilaga 4)

Vetenskapligt namn
Gavia stellata
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anas acuta
Mergellus albellus

Svenskt namn
smålom
sångsvan
sädgås
stjärtand
salskrake

Pernis apivorus
Milvus milvus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circus cyaneus

bivråk
röd glada
brun glada
havsörn
blå kärrhök

Buteo lagopus
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Falco columbarius

�ällvråk
kungsörn
fiskgjuse
pilgrimsfalk
stenfalk

Tetrao urogallus
Bonasa bonasia
Tetrao tetrix
Grus grus
Actitis hypoleucos

tjäder
järpe
orre
trana
drillsnäppa

Columba oenas
Cuculus canorus
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa

skogsduva
gök
hökuggla
sparvuggla
lappuggla

Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus

slaguggla
jorduggla
pärluggla
berguv
na�skärra

Apus apus
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius

tornsvala
göktyta
gråspe�
gröngöling
spillkråka

Dendrocopos leucotos
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Lullula arborea
Phylloscopus trochiloides

vitryggig hackspe�
mindre hackspe�
tretåig hackspe�
trädlärka
lundsångare

Phylloscopus collybita abietinus
Regulus ignicapillus
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Poecile palustris

nordlig gransångare
brandkronad kungsfågel
mindre flugsnappare
halsbandsflugsnappare
entita

Poecile montanus
Poecile cinctus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Perisoreus infaustus

talltita
lappmes
sommargylling
törnskata
lavskrika

Nucifraga caryocatactes
Serinus serinus
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Emberiza pusilla

nötkråka
gulhämpling
rosenfink
tallbit
dvärgsparv

Emberiza hortulana
Emberiza rustica

ortolansparv
videsparv
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Bilaga 6.

Upprop till regering och riksdag 2010 - Skydda Skogen
Undertecknat av 201 forskare och 40 miljöorganisationer
Inledning
Förlusten av ursprungliga livsmiljöer utgör den enskilt största anledningen till den globala
förlusten av biologisk mångfald, levande natur. För a� kunna bevara e� levande skogslandskap
i Sverige krävs a� alla kvarvarande natur- och gammelskogar och andra skogar med höga
naturvärden skyddas. En stor andel av de över 1 800 skogslevande växt- och djurarter som
finns upptagna på den svenska rödlistan över missgynnade och hotade arter är knutna till dessa
skogar.Enligt Naturvårdsverket återstår endast några få procent skogar med höga naturvärden
nedom gränsen för �ällnära skog. Det är dags a� avbryta alla avverkningsplaner av gammelskog.
Dessutom måste även en restaurering av lämpliga skogsmiljöer inledas för a� uppnå tillräckliga
arealer och kvalitéer i enlighet med den aktuella naturvårdsforskningens rekommendationer.
Utarmningen av det skogliga ekosystemet tränger inte bara undan en mängd skogslevande arter,
utan påverkar i allra högsta grad även människan negativt. E� levande skogsekosystem är grunden
för livsnödvändiga processer i form av exempelvis reglering av luftkvaliteten, klimatreglering,
va�enreglering, va�enrening, pollinering och mildrande av naturkatastrofer. E� uthålligt svenskt
skogsbruk, som tar bevarandet av den biologiska mångfalden på allvar, kan inte uppnås i en
situation där 95 procent av den produktiva skogen är exploaterad och endast enstaka procent
av skogsmarken är avsa� till naturvård. Regeringen och Skogsindustrierna förordar y�erligare
intensifiering av skogsbruket, med metoder som stubbrytning, ökad användning av främmande
trädslag, dikesrensning och gödsling, något som hotar den biologiska mångfalden y�erligare.
Sverige har förbundit sig internationellt och nationellt a� stoppa förlusten av biologisk mångfald
och det är vår skyldighet mot kommande generationer a� följa dessa åtaganden. Den nuvarande
negativa trenden måste omedelbart vändas och riksdag och regering måste ta si� ansvar.

Till riksdag och regering:
UPPROP: Skydda Sveriges Gammelskog
Åtgärder och krav:
• Anta e� ny� arealmål för perioden 2010-2020 som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning,
där 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark skyddas.
• Höj anslaget till skogsskydd perioden 2010-2020 till den nivå som krävs för a� långsiktigt bevara
den biologiska mångfalden i skogen.
• Främja en ökad variation av skogsbruksformer i de 80 procent av den produktiva skogsmarken
som fortsa� brukas.
• Motverka klimatförändringarna och främja en ökad kolinlagring i skogsmarken genom a� bevara
kvarvarande äldre skogar och modifiera skogsskötseln av de brukade.
• Bevara den �ällnära skogen. Gränsen för �ällnära skog får inte inskränkas.
• Bä�re generell hänsyn vid skogsbruk.
• Inför stöd för landskapsplanering.
Se mer på www.skyddaskogen.se
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BOKSLUT
Nu drar det som en vind igenom alla sidor,
alla böckerna i hyllan
de virvlar runt som löven
ned mot de små krypen som väntar där i myllan
Nu är det skönt a� gå i skogens mossa
som en Henry David Thoreau
E� märkligt ljus mot himmelen
tänk vad vi männskor är små
Du kanske säger a� jag läste i en bok,
jag läste den fem gånger
Nu virvlar alla sidor runt där på din himmel
de har förvandlat sig till sånger
Visst är det skönt a� veta
du går inte ensamen där på din stig
Du ser hur de slåss med sina pennor
men allt det där är bara låtsaskrig
För strid på liv och död det finns ju där du si�er
mi� i den lugna skogen
trots tystnaden och tanken väntar bakom brynet
både motorsågarna och plogen
I hjulspårs skugga fastnar
boksidorna från Thoreau
Vad annat kan du göra än som e� litet barn
bara stå där och ti�a på
Michael Nilsson 2014
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Denna rapport belyser en av de viktigaste frågorna bevarandet av skogens djur och växter och biologisk
mångfald. Rapporten visar på det skydd som finns
inom EU och i den svenska lagstiftningen men som
till stora delar inte har tillämpats. Särskilt stora brister finns inom skogsbruket som är den verksamhet
som påverkar skogen mest. Sverige har e� särskilt
stort ansvar för norra Europas skogar. Rapporten
visar a� vi inte tar de�a ansvar, då det fortsa� pågår
en stark utarmning av den svenska skogen.
Michael Nilsson som skrivit rapporten har arbetat
med skogs- och naturvårdsfrågor sedan mi�en av
1980-talet. Han har deltagit i flera utredningsgrupper, inventerat skog, förfa�at rapporter och skrev
1992 rapporten ”Utarmning pågår” som då belyste
artskyddet inom det svenska skogsbruket.
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