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Skogen – en nyckel till framtiden

Vi lever i intressanta tider. Utmaningarna
står på rad. Hur säkra framtidens mat-,
energi- och materialförsörjning? Hur få
ned den höga arbetslösheten? Och den
största prövningen någonsin – den accelererande klimatförändringen orsakad av
mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
Men det finns också stora möjligheter.
Jag tänker på omställningen till en biobaserad ekonomi, helt nödvändig för att
klara klimatutmaningen. En hållbar produktion av skogsråvara möjliggör ökad användning av biomassa inom en rad olika
samhällssektorer. Det minskar användningen av fossila råvaror och skapar jobb
och tillväxt i både nya branscher och mer
traditionella som till exempel träbyggande.
Skogsbruket är också en viktig drivkraft
för en levande landsbygd, skogen växer ju
där den växer – i hela landet.
Dagens konsumenter efterfrågar nytänkande. I framtiden kommer vi att få se
många nya produkter från skogen. Med
högvärdiga produkter som erbjuder lösningar på allt mer komplexa användningsområden skapas sysselsättning som bidrar
till välfärden i Sverige. Vi ska inte låta oljan
sätta dagordningen och skymma sikten för
allt vi kan göra av vår skog.
Det finns olika åsikter, ibland konflikter,
om hur vi brukar vår skog. 1994 infördes

ett miljömål i skogspolitiken. Arbetet med
miljöfrågorna har burit frukt. Vi klarar
balansen mellan produktion och miljö,
och är ett föredöme för andra länder.
Vi får inte låta konflikterna skymma sikten
för de riktigt stora utmaningarna.
Vill vi få en fossiloberoende framtid
måste vi ta till vara de resurser vi har.
Det som växer varje dag i skogen, men
ocksåvåra duktiga skogsföretagare. I den
här skriften bjuder skogsägarna Svarte,
Mathilda och Ola på sina perspektiv på
skogen. De flesta känner troligen någon
som äger skog. De flesta har också sett ett
grönsaksland. Våra grönsaksland ser olika
ut eftersom vi vill ha olika nyttor ur dem.
Så är det i familjeskogsbruket också, olika
skogsägare har olika mål. Vi sår och vi
skördar, fast med betydligt längreintervall
än i trädgården. Något av det mest långsiktiga vi kan göra i dagens samhälle är
att odla skog åt kommande generationer.
Drivkraften är förvissningen om att barnbarnen får skörda den. Därför är det viktigt att vårda den enskildes ägande- och
brukanderätt.
Välkommen att i den här lilla skriften
läsa vidare om de möjligheter för fram
tiden som familjeskogsbruket erbjuder.
Det handlar om en växande bioekonomi
och en hållbar framtid på och för landet.
Funäsdalen i juni 2015

Sven Erik och Lena med
barnen Evelina och Axel
hemma på gården i Funäs
dalen. Loftboden timrades
av Sven Eriks farfars far.

Sven-Erik Hammar
ordförande LRF Skogsägarna
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Nyckeln till den nya bioekonomin

Bas för morgondagens bioekonomi

SKOGS-FAKTA

Skogen byggde Sveriges välfärd och är en
hörnpelare i svensk ekonomi. Och skogen
kommer att bli ännu viktigare för Sverige
i framtiden. Alltfler politiker, ekonomer
och miljöforskare menar att världen måste
gå över till en bioekonomi, det vill säga en
ekonomi som är grundad på förnybara råvaror i stället för fossila och andra ändliga
råvaror. Den här övergången krävs för att
vi ska klara klimatmålen och för att skapa
ett hållbart samhälle.
För Sveriges del är skogen central i
denna omställning. Tillgången på förnybar råvara är en förutsättning för att en
hållbar bioekonomi ska kunna utvecklas.
Skogen täcker två tredjedelar av Sveriges
landareal, en gigantisk grön solfångare
som i den finessrika fotosyntesen omvandlar solenergi, koldioxid och vatten till ved.
Veden består av bland annat cellulosa
och lignin. Cellulosafibrerna har många
eftertraktade egenskaper, är lätta, sega och
starka. Nanocellulosa är mikroskopiskt
små fibrer med exceptionell vidhäftningsförmåga och styrka som kan bli till mate-

Skogen som råvara

av vedens mikrofibriller
 Vedens lignin kan användas
som förstärkning i betong
 Gröna kemikalier, kosmetika
och mediciner

Här är några exempel på nya produkter från skogsråvara:
 Drivmedel av restprodukter
från skogsindustrin
 Textilier, som kan ersätta
miljöbelastande bomull
 Smarta förpackningar som
”tänker själv”
 Bioplaster av vedens kolkedjor
 Kompositer starka som stål

Barnmöbler av DuraPulp, ett
cellulosabaserat komposit
material, som formpressats och
är starkt, hårt och fukttåligt.
FOTO: OLA ÅKEBRON
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rial starkare än stål. Den
Nya
kan också utgöra barfordonsbränslen
riärskikt i livsmedelsförpackningar istället för oljebaserad
Drivmedel
plast. Av lignin
Metanol
kan man göra
bränslelätta och starceller
ka kolfibermaterial som kan
ersätta glasfiber. Bioplaster och kompo
siter baserade på skogsråvara kommer att
ersätta sånt som vi i dag gör av fossila rå
varor. Och vem vet, kanske vi i framtiden
gör mat av tall och gran – forskare utvecklar nu processer för att spjälka ved till mer
lättnedbrytbara produkter. Fiskfoder av
skogsråvara är redan idag verklighet. Och
vedens hemicellulosa kommer att vara råvara för spännande ny grön kemi.
Men trots alla högteknologiska scenarier kommer sågverken även i framtiden att
ha en central roll för den svenska skogen.
Trä är en från hållbarhetssynpunkt helt
oslagbar produkt i byggande och boende
och har en given plats i en bioekonomi.

Högabsorberande
blöjor
Kolesterolsänkandetillskott

Smörjande
medicin

Antioxidanter

Vätskehållande
medicin

Läkemedel

Förpackningar

Konsistensgivare
Bantningsmedel

Metan
Koldioxid

Livsmedel
Fibermassa

Naturmedel

Fiskfoder

Lignin

Näringskälla
Gödsel

Viskos
Timmer och
byggråvara

Plast

Fjärrvärme
och el

Kemikalier

Emulgerings- Kemikalier
medel

Skogsråvara

Biologiskt
skydd mot
svamp,
bakterier

Impregnering

Byggmaterial

Fordonsbränsle

Konsistensgivare

Verklighet och visioner. Figuren visar
på den mångfald av möjligheter som
finns med skogen som råvara.

Källa Processum och LRF.

»Cellulosa är ett av de vackraste material som naturen har framställt«
Lars Berglund,
professor vid Kungliga Tekniska Högskolan
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Förnybar energi

Ledande på bioenergi i EU
Sverige är det land i EU som har högst andel förnybar energi i sitt energisystem, vi
är uppe i 50 procent, genomsnittet i EU
ska år 2020 vara 20 procent. Det här beror framförallt på att vi har gott om vattenkraft och mycket skog.
Sverige använde år 2013 totalt 373 TWh
energi, varav en tredjedel bioenergi. 85
procent av detta kommer från skogen.
Mycket används internt i skogsindustrin,
framförallt i massaindustrin, där man eldar de energirika svartlutarna för att få den
ånga som behövs i processerna. Men skogsindustrierna levererar också alltmer värme
och grön el ut till omgivande samhälle.

Skogen värmer Sverige

SKOGS-FAKTA

Sverige har ett väl utbyggt fjärrvärmenät, mer än 50 procent av våra bostäder
är i dag anslutna. Värmeverken använder
mycket skogsråvara, ungefär hälften av
deras energi kommer från skogen, fram
förallt toppar och grenar från avverk
ningar, s.k. grot, samt bränsleved och
biprodukter från industrin.

Några siffror om energi:
 På världens energimarknad
är fossil energi helt domi
nerande.
 Den totala energitillförseln
i Sverige är 563 TWh. 190
TWh avgår, främst som om
vandlingsförluster. Den totala
energianvändningen är alltså
373 TWh. (år 2013)
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Enligt beräkningar vid forskningsinstitutet Skogforsk går det att öka uttaget av
skogsbränsle påtagligt, utan att äventyra
den biologiska mångfalden eller massa
industrins råvaruförsörjning. Det handlar
framförallt om att ta ut grot från fler hyggen än i dag, men det finns även betydande potentiella volymer i klena, oröjda
ungskogar. Här är dock lönsamheten en
begränsning – det är dyrt att avverka klena
träd med dagens teknik.
Värmeverkens användning av skogsbränsle har ökat stadigt i mer än tio år,
men de senaste åren har efterfrågan gått
ner. Det beror framförallt på att alltfler
värmeverk gått över till att elda sopor,
varav en del kommer från andra länder.
Importerat rivningsvirke är en annan konkurrent.

2:a generationens biodrivmedel
I dag drivs den svenska fordonsflottan
till 88 procent av fossil bensin och diesel.
Andelen biodrivmedel ökar dock snabbt.
Sverige har satt upp målet att våra fordon
ska vara helt oberoende av fossila bräns-

33
procent av Sveriges energian
vändning kommer från biobränslen

 51% av Sveriges energian
vändning kom år 2013 från
förnybara källor, 1990 var det
33 %.
 130 TWh (33%) av Sveriges
energianvändning kom år
2013 från biobränslen, 1970
var motsvarande siffra 43 TWh.
 Hälften av fjärrvärmen i Sverige
baseras på skogsråvara.

len år 2030. Till den första generationens
biodrivmedel hör till exempel etanol från
majs, vete och sockerrör och biodiesel från
raps som alla odlas på åkermark. Nu kommer även andra generationens biodriv
medel som tillverkas av restprodukter från
jord- och skogsbruk.
Talldiesel finns på marknaden redan i
dag. Den görs av tallolja, som är en restprodukt från massaindustrin. Den blandas
med annan biodiesel som görs på raps och
ger då 30 procent lägre koldioxidutsläpp
än fossil diesel.
Tillgången på tallolja är dock begränsad, för att komma upp i större volymer
biodrivmedel från skogen måste ny tek-

Den här tidningsannonsen från ett oljebolag sätter
fingret på en viktig framtidsfråga. På den globala
energimarknaden dominerarfossil olja.
I Sverige har vi inga oljefyndighetermen vi

nik utvecklas. Stora förhoppningar knyts
idag till en process där ligninet i massaindustrins svartlutar omvandlas till ligninolja
med hjälp av katalysatorer. Denna kan i sin
tur bli fordonsbränslen med samma egenskaper som fossil bensin.
Andra utvecklingsvägar som diskuteras
är förgasning av svartlut till syntetisk diesel, jäsning av ved till etanol och förgasning av skogsråvara till metanol.
Utvecklingen för att framställa drivmedel av skogsråvara har kommit långt. För
att kommersialisera tillverkningen behövs
dock mycket stora investeringar. Den fortsatta utvecklingen är därför beroende av
tydliga och långsiktiga politiska spelregler.

har en stor förnybar energiresurs i skogen.
Av restprodukter från skogsindustrin kan vi göra
drivmedel som bidrar till målet om en fossilfri
fordonsflotta år 2030.
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Skogens två klimatnyttor



Skogen har en nyckelroll i vår omställning
till ett klimatneutralt Sverige. Skogen gör
klimatnytta på två sätt:



FOTO: JESPER ANDERSSON

Ett viktigt bidrag till ett
klimatneutralt Sverige
Kol lagras i växande träd. Vid fotosyntesen tar träden upp luftens koldioxid
och bygger in den i olika kolföreningar i
veden. De första åren efter en slutavverkning är lagret av kol i stående träd noll,
men sedan ökar det i takt med att träden
blir större och virkesvolymen per hektar
ökar. När träden blir gamla sjunker tillväxten och därmed inlagringen av kol.
Skogsråvara ersätter fossila råvaror. Kol
som binds i trä kan ersätta, substituera,
fossila råvaror och energikrävande produkter som betong och stål. För varjekubikmeter ved som ersätter fossilabränslen, brukar man räkna med ett minskat
nettoutsläpp på 0,4–0,7 ton koldioxid.

Substitution viktigast på lång sikt
Att spara stående skog kan innebära en
temporär klimatvinst så länge virkesvolymen per hektar ökar. Men i takt med att

SKOGS-FAKTA

Den svenska skogen tar varje år upp 150 miljoner
ton koldioxid, tre gånger så mycket som koldioxid
utsläppen från vår förbränning av fossila bränslen.

Folkhems åttavåningsträhus i Sundbyberg är netto
kolsänka för 1 000 ton koldioxid. Hade huset byggts
i betong skulle det istället ha orsakat ett utsläpp av
1200 ton koldioxid. Skillnaden är alltså 2200 ton.

Hur ett skogsekosystem tar upp och avger kol.

kolavgivning
avverkning

kolupptagning
Det ljusblå området indikerar att
skogen tar upp mer kol än den
avger. I det ljusgula området är
förhållandena de motsatta.

plantskog
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ungskog

sluten skog

Källa: SLU

9

10

FOTO: PATRICK DEGERMAN / MARTINSONS
FOTO: PATRICK DEGERMAN / MARTINSONS

skogen blir äldre sjunker tillväxten och då
planar upptaget av koldioxid ut. Om träden står orörda kvar dör de till slut och
veden bryts ner av svampar. Då återgår
det kol som en gång bundits in i trädet
till atmosfären som koldioxid. Till slut når
gammal skog en balanspunkt då tillväxten
är lika stor som nedbrytningen.
På lång sikt är substitutionen viktigast
för klimatet. Genom att använda träråvara
ökas kolinbindningen i samhället. När
skogsråvara ersätter fossila råvaror und
viker vi ett nettoutsläpp av koldioxid. I ett
evigt kretslopp växer träd upp, avverkas
och ersätts av nya träd som kan ta upp koldioxid och ersätta fossila råvaror.
Att bygga i trä är klimatsmart. Träbyggande innebär en långtidslagring av kol.
När träprodukter ersätter andra byggmaterial minskar utsläppet av koldioxid med
i genomsnitt 1,6 ton för varje kubikmeter trä som används. Fram till 1994 var det
inte tillåtet att bygga höghus i trä, men
sedan reglerna ändrats och hållbarhetsdebatten tog fart har utvecklingen gått
snabbt.

Klimatsmart skogsbruk

SKOGS-FAKTA

I ett klimatsmart skogsbruk sköts skogen
så att den har hög tillväxt. Ju högre tillväxt, desto mer träråvara kan man ta ut
som kan ersätta fossila råvaror och energi
krävande material. Efter slutavverkning
planterar man så snart som möjligt, gärna
med förädlat plantmaterial. Skogsgödsling

Visste du att …
 Tre fjärdedelar av världens
koldioxidutsläpp orsakas av
fossila energikällor.
 Den svenska skogstillväxten
binder 155 miljoner ton kol
dioxid per år, lika mycket som
Sveriges årliga utsläpp av
koldioxid.

Skellefteå kommun har en träbyggnadsstrategi. 
På bilden här, och till vänster, ses Nordens längsta
snedstagsbro i trä. De tre höghusen som syns
bortom bron är också byggda i trä.

är klimatsmart. Rätt utfört ger den en tillväxtökning vars energiinnehåll är mångdubbelt större än insatsen av energi i gödseltillverkningen.
Ett hyggesfritt skogsbruk ger lägre
klimatvinster eftersom tillväxten enligt
forskarna ofta blir 20 procent lägre jämfört med konventionellt trakthyggesbruk. 
I ett hyggesfritt skogsbruk avverkas allt
virke som gallring. Toppar och grenar
bör då lämnas kvar i skogen för att skydda
marken vid avverkning och skotning. Det
blir därför mindre biobränsle till värmeverken.

 Den årliga tillväxten av skogs
biomassa i Sverige är jämför
bar med Norges årliga olje
produktion.
 Efter åtta år uppnådde ung
skogen på hyggena efter stor
men Gudrun positiv kolbalans,
dvs mer koldioxid upptas än
vad som avges.

470

kilo koldioxid minskar utsläppen till atmosfären med för
varje skogskubikmeter virke.
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Tre röster från skogen: 1 Svarte Swartling

FOTO: PÄR FORNLING

Svarte Swartling –
skogsägare i Västerbotten
Av Pär Fornling

Entusiasmen för att utveckla skogsbruket och
öka tillväxten går hand i hand med trygg
äganderätt.

FOTO: PÄR FORNLING

Från gårdsplanen är det milsvid utsikt. I
dalgången glittrar Ume-älven och bakom
den böljar skogsklädda kullar långt in mot
horisonten.

Hit till Norrfors, mellan Umeå och
Vännäs, kom Svarte Swartling tillsammans
med pappa Måns för tre årtionden sedan.
Innan dess hade familjen fört ett kringflackande liv och bland annat tillbringat
flera år i östra Afrika. Där arbetade pappa
med landsbygdsutveckling och mamma,

Friheten är en drivkraft hos många skogsägare. Tillväxtborren är ett viktigt verktyg för Svarte Swartling.
Med hjälp av den kan han se både ålder och tillväxt.
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Tre röster från skogen: 1 Svarte Svartling

som var textilkonstnär, lärde blinda män
niskor att väva.

forskningsresultat och gör egna försök.
Det är ett målmedvetet arbete för att utveckla skogsbruket och ta vara på naturens
EN DEL av hjärtat finns kvar i Afrika, dit
möjligheter.
Svarte återvänt flera gånger för att hjälpa
För sin inre syn ser Svarte Swartling hur
skogsägarna i Kenya att starta skogsägarytterligare fem timmerbilar om året kan
föreningar.
fyllas med virke från gården genom ett
– För ett par veckor sedan fick jag ett
aktivt skogsbruk som ökar tillväxten med
mail därifrån som gjorde mig glad. En av
ungefär 20 procent.
dessa föreningar har uppgraderat sig till
Låt vara att det kanske dröjer hundra
ett ekonomiskt kooperativ som ska plante- år. Han jobbar hängivet vidare mot målet,
ra 3000 hektar mark, berättar Svarte.
uppfylld av skogens många möjligheter.
Det är ett kvitto på att arbetet i Kenya
För att de långa tidsperspektiven ska
gett avtryck. Projektet har drivits av LRF
kännas meningsfulla måste det finnas en
Skogsägarna och Kooperation utan gräntrygghet i arbetet.
ser (numera We Effect).
– Äganderätten är central i skogsbruket.
– Förutsättningarna är annorlunda,
Det finns ingen rim och reson i att jag ska
men i grunden befinner sig Kenya där vi
ta kostnader för att öka produktionen om
var för 150 år sedan. Då var skogarna sköv- jag inte vet att arbetet så småningom komlade och markägarna värnlösa. Utveckling- mer mig eller mina barn tillgodo, säger
en vände genom återbeskogningen och
Svarte Swartling.
bildandet av skogsägarföreningar som gav
de många små skogsägarna styrka genom
VI GÅR runt i ett prydligt bestånd sibirisk
att samarbeta och samla utbudet, berättar lärk som stamkvistats.
Svarte.
– Det här beståndet planterade jag för
En grundbult i utvecklingen är ägande- 20 år sedan och nu börjar det redan bli
rätten och förfoganderätten.
dags för gallring. Lärken har växt om graSvarte ger ett pedagogiskt exempel från nen med hästlängder, konstaterar Svarte.
Kenya;
Det hade dröjt 35–40 år innan motsva– En liten skogsägare kan hugga ner
rande granbestånd hade varit klart för
skogen idag och köpa en cykel till sitt barn gallring.
för pengarna. Men han kan också låta den
På en annan del av fastigheten finns ett
växa i värde och låta skogen finansiera en fyra hektar stort hägn där Svarte i samaruniversitetsutbildning för barnet.
bete med STT (SweeTree Tecnologies)
– Om skogsägaren ska välja det senare
testar snabbväxande kloner av poppel.
alternativet måste han känna sig säker på
Klassikern i de här sammanhangen ”OP
att också äga skogen i framtiden och få
42” som växer jättebra i södra Sverige har
skörda frukterna av sitt arbete.
inte alls fungerat på de här breddgraderna.
Däremot finns det andra kloner som
FÖRUTSÄTTNINGARNA är annorlunda på lovar gott inför framtiden. Efter sju år är
gården hemma i Västerbotten, men i grun- de träden 5–6 meter höga. De längsta årsden handlar det om precis samma frågor. skotten är meterlånga!
Svarte tog över gården på mitten av
– Jag tror absolut vi får fram bra snabb1980-talet och därefter har den växt till
växande lövträd för Norrland, säger
drygt 700 hektar.
Svarte.
Han engagerar sig med liv och lust i
Etableringen kan vara knepigt, men
skötseln, testar olika möjligheter, lusläser
också där händer saker. Han har gjort
14
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lyckade tester med jättelika sticklingar
(upp till 3 meter långa) som klarar
konkurrensen med gräset och i bästa fall
också viltet.
PÅ GÅRDEN har Svarte utvecklat en framgångsrik metod att fröså tall efter hyggesbränning.
Han gödslar, odlar innanför hägn, provar flera trädslag, stamkvistar, och funderar ständigt på nya möjligheter.
– Utmaningen är att jobba med naturen, att förstå skogen och kunna påverka
den dynamiska utvecklingen.
– Jag ser det som ett arbete i Carl von
Linnés anda. Linné ville ta tillvara på
nyttigheterna i naturen för samhällets
fromma. Det var därför han på uppdrag 
av statsmakterna gav sig ut på sina resor
för att inventera vad som fanns i riket.
OCH DÅ, precis som nu, behövs natur
resurserna.
– Samhället har allt att vinna på att jag
producerar nyttigheter i skogen. Trä är ett
förnybart och miljövänligt material som
bidrar till att lösa klimatproblemen.
– För varje kilowatt bioenergi som används slipper vi lika många kilowatt fossilt bränsle. Dessutom skapar det jobb och
arbetstillfällen i landet.
Produktionen går hand i hand med miljöhänsynen.
– Ungefär en fjärdedel av skogen på
min mark är undantagen från vanligt
skogsbruk. Jag gör det för att jag vill ta den
hänsynen och det finns ett berättigat krav
från omvärlden på att jag ska göra det,
säger Svarte.
Han poängterar att det är en balansakt,
med flera olika värden.
– Väldigt mycket av debatten har handlat om biologisk mångfald, vilket naturligtvis är viktigt, men den måste också vägas
mot andra värden.
– Skogen är också viktig för dess sociala värden, vilket kan vara något helt an-

Skogsföretagaren Svarte Swartling drar sig inte för
ett pass i verkstaden.

nat. Det handlar om människans upplevelse av skogen. Utöver det har skogen, ur ett
miljöperspektiv, en avgörande roll för att
möta hotande klimatförändringar.
– Dessutom är skogen förstås en viktig
nationell resurs ur ekonomisk synpunkt.
Den bidrar i högsta grad till vårt välstånd!
Allt det här hoppas jag kan vägas in i kommande nationellt skogsprogram, säger
Svarte Swartling.
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familjeskogsbruket erbjuder:

Skogar med växtkraft

Växtliga skogar är bra för Sverige
Vitala skogar med hög tillväxt är bra, inte
bara för skogsägaren utan för hela sam
hället, eftersom det ger landet mer exportinkomster, mer råvara till den nya bio
ekonomin och mer bioenergi. En uthålligt
god avkastning är därför ett av de över
gripande skogspolitiska målen i Sverige.

Trakthyggesbruk
Trakthyggesbruk, med likåldriga skogar
som slutavverkas när de är mogna, är det
helt dominerande sättet att sköta skog i
dag. Det är en väl beprövad metod som
ger den högsta långsiktiga volymproduktionen.
Det generella receptet för att få en hög
tillväxt i skogen är att
– föryngra med det eller de trädslag som
passar bäst för marken
– använda förädlade plantor eller frön 	
som är anpassade till dagens och
morgondagens klimat
– se till att återväxten blir jämn och tät
och kommer igång snabbt
– röja i tid så att framtidsträden får gott
om utrymme och inte hämmas av andra
träd
– gallra för att ytterligare gynna de träd
som ska stå kvar till slutavverkningen.
– slutavverka innan skogen blir så gammal
att tillväxten sjunker.

SKOGS-FAKTA

Det finns potential att öka tillväxten i våra skogar
med minst 20 procent.

Fakta om Sveriges skogar
och skogsägare

Skogens ägare

 I Sverige finns 28,3 miljoner
hektar skogsmark, varav 23,3
miljoner hektar är produktiv
(=tillväxt >1 m3/år och ha).
 50% av skogsarealenägs
av 330 000 enskilda familje
skogsbrukare. 25 % ägs av pri
vatägda aktiebolag och 14 %
av statsägda aktiebolag. Reste

Privatägda aktie
bolag
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Enskilda ägare

Statsägda aktie
bolag
Övriga ägare

rande 11 % är övriga ägare.
 38% av de enskilda skogs
ägarna är kvinnor.
 25% av de enskilda skogs
ägarna bor i en annan kommun
än där deras skog finns.
 39% av den svenska skogs
arealen domineras av tall, 27%
av gran, 22% är blandskog och
6% lövskog.
 Andelen lövträd av den totala

FOTO: MARIANNE ERIKSSON (även bilden till vänster)

Detta tall
bestånd
plantera
des efter
en slut
avverkning
för drygt
50 år se
dan. Det
har gall
rats två
gånger
och är
inne i en
fas av
hög till
växt.

Hyggesfritt skogsbruk
På senare år har olika alternativ med hyggesfri skogsskötsel diskuterats. Gemensamt för dessa metoder är att marken alltid är skogsbevuxen. En förutsättning för
många av dem är att skogen är fullskiktad,
dvs har träd i alla höjder och åldrar. Blädning innebär att man bara avverkar bland
de största träden och lämnar kvar tillräckligt stort virkesförråd så att produktionen
hela tiden kan upprätthållas.
Utifrån vad vi vet i dag har de hyggesfria
metoderna ofta långsiktigt 20 procent lägre
virkesproduktion än trakthyggesbruket.

stående virkesvolymen är idag
19%. På 1920-talet var den 18%
och på 1950-talet 15%.
 Den totala årliga virkestillväx
ten i Sverige är cirka 120 mil
joner skogskubikmeter. Varje år
avverkas 80–90 miljoner kubik
meter. Den totala volymen ståen
de skog ökar alltså varje år.

Metoderna passar bäst för skuggfördragande trädslag som gran.
Hyggesfritt skogsbruk tillämpas ibland
i tätortsnära skogar med många besökare
där man vill behålla skogskänslan.
Våra politiker har uttalat en önskan om
ett mer varierat skogsbruk och Skogsstyrelsen uppmuntrar skogsägarna att testa nya
skötselformer inom ramen för ett projekt
som kallas Adaptiv skogsskötsel.
Ur ett skogsägarperspektiv är det viktigaste att man, som nu, inom lagens ramar
har möjlighet att själv besluta hur man vill
sköta sin skog.

Virkesförråd (Milj m3sk)
3000
2000
1000
0
1920

1940

1960

1980

2000

Vi har idag nästan dubbelt så stor stående virkesvolym som på 1920-talet.
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familjeskogsbruket erbjuder:

Livsmiljöer för skogens
flora och fauna
Skogar avsatta för naturvård

2. Lågproduktiva skogar. Skog på lågproFör att vi ska klara den biologiska mångducerande marker, som berg och
falden i skogen görs insatser av både skogsvåtmarker, är skyddad enligt lag. På
ägarna och staten. Den svenska s trategin
sådanaimpediment får skogsägaför naturhänsyn består av fyra ”klossar”.
ren enligt skogsvårdslagen bara ta ut
1. Formellt avsatta skogar. Nationalparker,na”enstaka träd om det inte påverkar
turreservat och biotopskydd är f ormella
naturmiljöns karaktär”.
avsättningar enligt miljöbalken. Marken 3. Frivilliga avsättningar. Skogsägarna har
är inlöst av staten eller markägaren får
frivilligt avsatt stora skogsarealer för
någon form av ersättning.
naturvårdsändamål – för familjeskogsbruket och storskogsbruket tillsammans
handlar det om mer än 1 miljon hektar
produktiv skogsmark.
4. Generell hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Det handlar framförallt om att
lämna värdefulla träd och miljöer vid
röjning, gallring och slutavverkning.

En tredjedel av skogen avsatt
Den formellt avsatta skogen, den låg
produktiva skogen och de frivilliga av
sättningarna motsvarar tillsammans drygt
en fjärdedel av landets skogsareal.
Ett exempel på formell avsättning enligt
miljöbalken.

SKOGS-FAKTA

FOTO: SKOGEN BILD

Skog som avsatts för naturvårdsändamål (hektar)
– Nationalparker, naturreservat och naturvårdsomr.
– Naturvårdsavtal och biotopskydd
– Lågproduktiv skog som inte får brukas enligt
skogsvårdslagen 		
– Skogsbr. frivilliga avsättningar (exkl. fjällnära skog)
– Generell hänsyn		
ca
– Övrigt (Natura 2000, friv. avsättn. i fjällnära skog)
Summa:
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2 037 000
54 000
3 995 000
1 111 000
1 700 000
oklar areal

drygt 9 000 000

13

av skogsmarksarealen är avsatt
för naturvårdsändamål.

FOTO: ANDREAS LINDHOLM

I ädellövskog med gamla träd och död ved är den biologiska mångfalden hög.
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FOTO: MARIANNE ERIKSSON

Död ved av grova lövträd hyser många insekter och
svampar.

SKOGS-FAKTA

Till detta kommer de generella hänsynen. Enligt Skogsstyrelsen lämnas ytterligare åtta procent av den brukade arealen
kvar som hänsynsytor vid slutavverkning.
Utslaget på all skogsmark blir det runt sex
procent av skogen i Sverige.
Summerar vi de avsatta arealerna i de
fyra klossarna är alltså runt en tredjedel
av skogsarealen i Sverige undantagen från
skogsbruk.
Ytterligare arealer kan finnas inom Natura 2000 som är ett nätverk av skyddade

områden i hela EU. Natura 2000-områden
har nämligen inte alltid ett skydd som naturreservat eller liknande.

Nagoya-avtalet
I den internationella konvention om biologisk mångfald, som Sverige skrev på i
Nagoya i Japan 2010, förbinder sig länderna
att senast 2020 skydda 17 procent av värdefulla naturområden på land. Det finns fortfarande en del frågetecken kring konventionen. Vad innebär skydd? Vad är biologiskt

Den svenska modellen för 		
 Vi bedriver ett ekonomiskt,
brukande av skog
ekologiskt och socialt hållbart
Ofta används uttrycket
skogsbruk. Skogen ska ge sin
”den svenska modellen” när
ägare försörjning, naturvärden
vi talar om skogsbruk. Vad
ska värnas och vårdas och
menar vi egentligen med det?
skogen ska vara en bas för en
Så här tolkar vi från familjelevande landsbygd och natur
skogsbrukets sida den svenska
nära friluftsliv.
modellen:
 Vi bedriver ett skogsbruk
med balans mellan produk
tions- och miljömål, i enlighet
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med skogsvårdslagens portal
paragraf.
Naturhänsyn på fyra olika sätt
kombineras:
formella avsättningar
frivilliga avsättningar
lågproduktiva skogar där vi
inte bedriver något skogsbruk
generella hänsyn vid alla
åtgärder vi gör i skogen
Det enskilda ägandet ut

Guckuskon är exempel på en art som med rätt
hänsyn kan samexistera med skogsbruket.

värdefulla naturområden? Vi är övertygade
om att Sverige vad gäller skogen kommer
väl ut i en internationell jämförelse.

KOMET engagerar skogsägarna
Hittills har staten genom länsstyrelserna
eller Skogsstyrelsen tagit initiativ till naturreservat och biotopskydd. Men sedan några år testas en omvänd arbetsgång i det så
kallade KOMET-programmet. Skogsägarna
erbjuder staten skogar som kan vara intressanta att avsätta. Om ett område har
tillräckligt höga naturvärden och passar in
i de prioriteringar som gjorts för länet, avsätts skogen och skogsägaren får ekonomisk ersättning av staten.
Arbetssättet har med framgång testats i
fem områden i Sverige. Många områden
med höga naturvärden har anmälts och
skogsägarna känner sig mer delaktiga än
i tidigare myndighetskontakter. KOMET
ska nu börja tillämpas i hela landet, i första hand som ett komplement till det hittillsvarande arbetssättet.

Utveckling av miljöhänsynen

FOTO: PER FORNLING

För några år sedan startade Skogsstyrelsen ett dialogprojekt för miljöhänsyn i
skogsbruket. Syftet var att tydliggöra sektorsansvaret och utveckla miljöhänsynen.
Bakgrunden var att Skogsstyrelsens egna
uppföljningar hade visat att det var svårt
att tolka skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn i praktiken – även för Skogsstyrelsens egna tjänstemän.

Ansvar, stolthet och odlarglädje
är några av skogsägarens driv
krafter.

FOTO: MARIANNE ERIKSSON

I dialogprojektet har representanter för
skogsbolag, skogsägarföreningar, ideell
naturvård och forskning arbetat fram gemensamma målbilder för vad som är bra
hänsyn till natur- och kulturmiljö samt till
skogens sociala värden i olika skogar.
Skogsbranschen arbetar nu med att
implementera målbilderna i det dagliga
arbetet, bland annat med omfattande utbildning av tjänstemän och entreprenörer.
På det nationella planet finns en förvaltningsgrupp för målbilderna ledd av Skogsstyrelsen.
Målbilderna är en utgångspunkt för rådgivningen till landets familjeskogsbrukare.
Ägarens mål och ambitioner måste dock
alltid väga tungt. Sektorsansvaret handlar om att skogsbruket i genomsnitt ska ta
större hänsyn till natur, kulturmiljö och
rekreationsintressen än vad lagen kräver,
inte att alla ska göra likadant överallt.

gör en drivkraft för långsik
tigt ansvarstagande från
generation till generation och
är också en förutsättning för
en mångfald av bruknings
former och hänsyn.
 Frihet under ansvar – skogs
politiken ger ramarna men
ansvaret för att leva upp till
de skogspolitiska målen ligger
hos skogsägarna själva.

 Dialog och samverkan mellan
myndigheter och skogsägare.
 De enskilda skogsägarna
samverkar i demokratiskt
styrda skogsägarföreningar.
 Vi ser skogens stora möjlig
heter att bidra med virke, en
ergi, nya produkter, biodiversi
tet, klimatlösningar, rekreation
och landsbygdsutveckling.
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Certifiering

– Ekonomiskt bärkraftigt – en levande landsbygd måste ha ett ekonomiskt bärkrafTvå tredjedelar av Sveriges skogsmark är i
tigt skogsbruk. Skogen ska skötas så att
dag certifierad. Certifieringen är ett konden växer bra, det ska bli ny skog efter
trakt där skogsägaren frivilligt förbinder
avverkning och skogsbruksåtgärderna
sig att följa en överenskommen standard,
ska följas upp. Även här är dokumentasom ställer högre krav än lagstiftningen.
tion viktig och en aktuell skogsbruksGodkända, oberoende certifierare konplan är ett krav.
trollerar att skogsbruket följer standarden.
Naturhänsyn gör skillnad
Det finns två, ganska likartade, internaI den nya skogspolitiken 1994 infördes
tionella system för skogscertifiering i Svejämställda produktions- och miljömål i
rige, PEFC, Programme for the Endorskogsbruket. Kraven på naturhänsyn skärpsement of Forest Certification schemes,
tes. Förändring tar tid men idag sparar
och FSC, som står för Forest Stewardship
man i skogsbruket regelmässigt träd och
Council. PEFC är världens största system
hänsynsytor vid röjningar, gallringar och
för skogscertifiering och utvecklat för att
passa familjeskogsbrukets förutsättningar. slutavverkningar. Nu 20 år efter den nya
skogspolitikens införande, ser man att
Båda systemen vilar på tre ”pelare” som säger
skogslandskapet börjar förändras. Riksatt skogsbruket ska vara:
skogstaxeringen mäter kontinuerligt den
– Miljöanpassat – hänsyn ska tas till kultur- svenska skogens utveckling. Deras statistik
minnen, biologisk mångfald, mark och visar att sedan mitten av 1990-talet har
arealen gammal skog fördubblats, i södra
vatten samt andra miljövärden. En cerSverige har vi inte haft så mycket gammal
tifierad skogsägare förbinder sig att avstå från skogsbruk på minst fem procent skog sedan Riksskogstaxeringen startade
1923. Sedan mitten av 1990-talet har också
av den produktiva skogsmarken för naturvårdande ändamål. Skogar med höga volymen död ved fördubblats. Äldre lövbevarandevärden och områden som av- rika skogar med död ved har också ökat i
omfattning, liksom antalet grova ädellövsätts för naturvård ska dokumenteras i
träd. Dessa indikatorer visar på förbättrade
en ”grön skogsbruksplan”.
– Socialt ansvarstagande – hänsyn ska tas till förutsättningar för fortsatt biologisk mångskogens rekreationsvärden, rennäringen fald i våra skogar.

SKOGS-FAKTA

samt till arbetsrättigheter och entreprenörskrav.

Areal skog äldre än 140 år(N.Sv)/120 år(S.Sv.)

Antal grova lövträd, (>35 cm) stammar per ha

(1000 ha)
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FOTO: MARIANNE ERIKSSON

Mängden död ved i våra skogar har fördubblats de senaste 20 åren vilket är bra för den
biologiska mångfalden.
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familjeskogsbruket erbjuder:

Hänsyn till mark,
vatten och kulturmiljö

Policy mot markskador

SKOGS-FAKTA

Sedan några år tillbaka arbetar skogsbranschen aktivt för att minska skadorna på
mark och vatten. Branschen har tagit fram
en gemensam policy för detta. Vissa typer
av körskador bedöms som allvarliga och
är oacceptabla medan mindre allvarliga
körskador måste accepteras i viss utsträckning.
Ett genomgående tema i policyn är att
markskador oftast kan undvikas med en
god planering och bra teknik, som att

Markskador som enligt
branschens gemensamma
policy inte accepteras
 i direkt anslutning till vatten
drag och sjöar
 som leder till ökad slamtran
sport till sjöar och vattendrag
 som orsakar försumpning
eller översvämning i anslut
ning till vattendrag på grund
av dämning
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 ygga tillfälliga broar för att skydda mark
b
och vatten. Broar kan byggas med virke från avverkningen, men alltfler skogs
maskinlag har numera också tillgång till
portabla broar av trä eller stål.
Policyn vidareutvecklas inom det fortsatta arbetet med målbilder för god miljöhänsyn.
Intressant att notera i sammanhanget
är att en av våra skogsägarföreningar
numera ger skogsägaren en garanti mot
markskador! Och fler är på väg.

Blå målklassning
Som ett led i arbetet för minska skadorna
på vatten gör skogsägarrörelsen sedan
några år en blå målklassning av skogens
vattendrag. Metoden har utvecklats i ett
samarbete mellan Sveaskog, WWF och
skogsägarrörelsen.
I den blå målklassningen beskrivs
vattendragens egenskaper, till exempel
naturvärde, tidigare påverkan och känslighet. Klassningen anger också vad som
krävs för att skydda vattendraget. Räcker
det med en generell hänsyn eller behövs

 som påverkar naturvärden i
lämnad hänsyn, exempelvis
hänsynsytor och detaljhänsyn
 som försämrar framkomlig
heten på frekvent använda
stigar och leder
 som försämrar upplevelse
värdet i frekvent använda
friluftsområden
 på fornlämningar och andra
värdefulla kulturlämningar.

FOTO: LENNART HENRIKSSON

Skogsbruket förändras. Tidigare avverkades
nästan allt virke på vintern, på tjälad mark.
Det var en anpassning till flottningen och
till att all arbetskraft förr behövdes i jordbruket på sommaren. I dag avverkas skog
året runt och då ökar risken för spårbildning i marken. Markskador i närheten av
sjöar och vattendrag är extra allvarliga,
eftersom de kan orsaka läckage av slam
ut i vattendragen. Det påverkar många
vattenlevande organismer negativt, som
flodpärlmussla och öring. Slam kan dessutom föra med sig kvicksilver ut i sjöarna.

Tillfällig bro av virke för att inte
skada vattendraget.

en förstärkt hänsyn? Eller ska hela vattenmiljön lämnas orörd?
Systemet liknar den modell för målklassning av skogen som tillämpas i dag
och där avvägningen mellan produktion
och miljö beskrivs för varje skogsbestånd.
Ambitionen är att den blå målklassningen
ska anges på skogsbruksplanens kartor.

det bör läggas ut toppar och grenar för att
skydda marken.

Kulturmiljöer

FOTO: LENNART HENRIKSSON

Tyvärr förekommer det att fornlämningar
och kulturmiljöer skadas vid avverkning
och framförallt vid markberedning. Ibland
handlar det om nedrisning med avverkningsrester men även allvarligare skador
Markfuktighetskartan
är alltför vanliga. Flera projekt har visat
Markfuktighetskartan är ett nytt hjälp
hur man kan minska påverkan på kulturmedel som har börjat introduceras i skogs- miljöer och inom skogsbruket arbetar
brukets planering. Det är en spin-off från
man nu hårt med att förbättra planeringsden omfattade laserskanning som Lant
underlag och arbetsrutiner för att sådana
mäteriet genomfört och som har gett oss
skador inte ska uppstå.
en mycket detaljerad karta över höjdkurUtbildning
vorna i det svenska landskapet.
Utifrån höjdkurvorna kan en dator beKunskap, insikt och attityder är viktiga för
döma var i en planerad avverkning det kan att minska skadorna på mark och vatten.
förväntas finnas marker med högt grundSå gott som alla skogsentreprenörer har
vatten – och därmed risk för markskador.
de senaste åren genomgått utbildning i
Dessa markeras i en digital karta och är ett hänsyn till mark och vattenmiljöer. Många
bra hjälpmedel för avverkningsplaneraren. skogsägare har deltagit i studiekampanjen
I dessa områden bör det helst inte dras
Skogens Vatten och alla skogsägarföreningar
några basvägar. Skördarföraren kan ockhar utbildat sin fältpersonal i vattenhänså ha kartan i sin fordonsdator och se var
syn. Utbildningar i hänsyn till skogens kulturmiljöer pågår också.

Vatten är livet, både för människan och skogen. Att lämna kantzoner och undvika att köra nära vatten
drag tillhör skogsbrukets vardagshänsyn.
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Skog för rekreation och friluftsliv

SKOGS-FAKTA

Skogen finns i den svenska folksjälen. 
I Sverige finns 300 000 jägare och 1,5 miljoner fritidsfiskare. Ännu fler nyttjar skogen för att plocka bär och svamp – eller
bara för att ströva i. Allemansrätten är
starkt förankrad i vårt land.
Familjeskogsbruket välkomnar män
niskor ut i våra skogar att på allemansrättsliga grunder njuta av naturen och plocka
bär och svamp. Vi tar hänsyn till frilufts
livet i vårt skogsbruk. Allmänt nyttjade
stigar och leder hålls framkomliga och vi
bevarar upplevelsevärden runt rastplatser
och andra uppehållsplatser i skogen.
Vi välkomnar öppenhet och dialog
kring skogens sociala värden där mark
ägare, kommuner, myndigheter, turist
företag och ideella organisationer tillsammans värnar attraktiva skogsmiljöer.
För friluftsskogar och närskogar runt
tätorter kan det behövas hänsyn utöver
vad en enskild skogsägare kan förväntas bära, och då bör frågan regleras i avtal med markägaren. Avtal behövs också
där företag organiserar affärs- och näringsverksamhet på enskild mark.

Viktiga grundstenar i vårt
svenska skogsbruk:
 Ett hållbart skogsbruk där
ekonomiska, miljömässiga
och sociala perspektiv
balanseras.
 Ökad skogstillväxt genom
framförallt bättre föryngringar
och skogsträdsförädling.
Snabbväxande trädslag och
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Brukade skogar blir trevliga skogar
Forskningen visar att vi människor helst
vistas i lagom glesa medelålders och äldre
skogar med god genomsikt, så kallade
pelarsalar. Sådana skogar skapas som regel
genom en aktiv skogsskötsel med föryngring, röjning och gallring. Brukad skog är
ett dynamiskt landskap med en över tid växlande mosaik av ungskogar och äldre, strövvänliga skogar. När den röjda och gallrade
skogen blir runt 40 år så är det oftast en
”trevlig” skog fram till nästa slutavverkning.
Ungskogarna är en förutsättning för att få
”trevliga” skogar i framtiden.
Hyggesfria skogsbruksmetoder tillämpas
ibland i tätortsnära skogar. Ägs marken av
enskilda skogsägare bör avtal tecknas och
ersättning utgå för den lägre avkastning som
ofta blir följden av ett hyggesfritt skogsbruk.
I skogar som lämnas helt orörda för fri
utveckling tar nästan alltid granen över på
sikt. Med granen försvinner sikten mellan
träden. Gamla träd dör, faller till marken
och gör skogen svårare att gå i. För rekreation och friluftsliv är alltså en brukad skog
generellt att föredra.

gödsling för den som vill öka
ytterligare.
 Miljöanpassat trakthygges
bruk med alternativa skötsel
metoder, t ex kontinuitets
skogsbruk, som komplement.
 Fortsatt satsning på hög vir
keskvalitet genom förbättrad
beståndsvård och genom att
minimera skador (viltbetning,
rotröta, insektsangrepp m.m.)

 Väl planerade och genom
tänkta avverkningar.
 Ökad kunskap och insikt är 
en bra grund för kloka avväg
ningar och beslut i vardags
arbetet i skogen.
 Fördjupad dialog och sam
verkan mellan myndigheter
och markägare i naturvårds
arbetet.

FOTO: LENA PETTERSSON
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Tre röster från skogen: 2 Mathilda Clausén Wingårdh

Mathilda ClausénWingårdh –
skogsägare i Halland
Av Pär Fornling

Hon vill gärna förmedla glädjen och det roliga
med att driva skogsbruk.

FOTO: PÄR FORNLING

När Mathilda gick ut skogsbruksskolan
fick hon en knallröd ”Skogis” av sin morfar. I grunden är det en snöskoter som
byggts om till en skogsmaskin.
– Den hade en del tekniska brister, men
de har vi fixat till. Eftersom maskinen
går på band är den väldigt skonsam mot
marken. Jag använder den ofta där det är
lite blött för att undvika körskador, säger
Mathilda.
Hon berättar hur morfars närhet ofta
känns på gården, ett par mil utanför
Laholm.
– Nu sköter jag den skog han en gång
röjde och får ofta aha-upplevelser om hur
morfar tänkte när träden planterades.
– Skogen är som en levande röd tråd
genom olika generationer. En dag hoppas
jag vår dotter vill ta över och fortsätta att
ta hand om den skog jag nu planerar och
röjer fram.

en om en manlig arvtagare till gården.
När alla fyra barnbarnen var flickor föll
valet på Mathilda....
Egentligen hade hon tänkt bli veterinär
och det var inte roligt att som ensam tjej
börja på skogsskolan. Mathilda berättar att
hon var väldigt arg, men det var inte läge
att sätta sig emot.
– Till slut blev det ändå väldigt bra. Jag

PÅ GÅRDEN i Mästocka kan man säga att
både den röda tråden och den lilla röda
skogsmaskinen överbryggar generationerna.
”Skogis” blev en älskad examenspresent,
men upptakten var ganska traumatisk.
Morfar var en auktoritär person, av den
gamla skolan. Då han fick två döttrar väntade han en generation med förhoppningExamenspresenten från morfar är en kär arbets
kamrat. (till vänster). Mathilda är en uppskattad
motorsågsinstruktör (till höger).
FOTO: PÄR FORNLING
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FOTO: PÄR FORNLING

massa saker. Fram växer bilden av glädjen
över att styra och påverka sin egen vardag,
att jobba med något som känns meningstrivs med livet som skogsägare och kom
fullt, att hela tiden lära sig nya saker och
bra överens med morfar. Vi fick många
få prova nya idéer.
fina stunder tillsammans.
– Man blir aldrig fullärd. Efter stormen
blåste många lärkar ner. I det kvarvaranMEN NÅGON liknande press lägger inte
de, glesa lärkbeståndet, kom självföryngMathilda och maken Björn på sin dotter
rad gran som jag nu testar att driva fram
Ylva, som håller på att utbilda sig till civiltill julgranar i skuggan av lärken. Det veringenjör vid Linköpings universitet.
kar fungera kanonbra!
– Visst tycker vi det är väldigt roligt om
– Jag testar olika sorters ek i hägn.
hon vill ta över, men det är Ylvas val.
Innanför hägnen passar jag också på att
– Jag vill gärna förmedla det lustfyllda
plantera ett antal pinnar av sälg, som är
och roliga med att vara skogsägare. Det
chanslöst att få fram utanför hägnet på
leder fel om barnen får släpa ris från vägar grund av älgbetet.
och göra en massa tråkigt arbete.
– Jag lär inte få någon ekonomisk nytta
Mathilda håller också utbildningar i att av sälgen, men den är trevlig och bra för
hantera motorsågen på ett säkert sätt och mångfalden.
för några år sedan ordnade hon en kurs
På samma tema har hon som mål att
för dottern och hennes kompisar, som alla varje år sätta upp minst 10 fågelholkar,
lyckades ta motorsågskörkort.
lägga ut saltstenar och vinteravverka tallen
– Det hela blev mycket uppskattat.
för att ge foder åt älgen.
Därefter har jag fått många påstötningar
Mathilda går alltid omkring med en
om att vi ska ge oss ut i skogen och arbeta rulle märkband i fickan och väljer gärna
tillsammans.
nya vägar genom skogen. Det blir lite av
skattjakt.
NÄR MATHILDA får frågan om varför
Till skatterna hör ekar som sått sig själva.
hon trivs med skogen bubblar det upp en
– De får jag alldeles gratis. Jag märker
Mer teknik än styrka, säger Mathilda om arbetet i
skogen.
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OCH MORFAR hade inte behövt vara så
ut plantorna och pysslar om träden. Förhoppningsvis utvecklas de till värdefulla
angelägen om att en son skulle ta över.
timmerstockar för kommande generationer.
– Det var en annan tid. Därefter har
mycket hänt när det gäller inställningen
UPPTÄCKARGLÄDJEN leder till ett gantill kvinnliga skogsägare, även om vi har
ska plottrigt skogsbruk, med små ytor som en bit kvar.
sköts olika beroende på förutsättningarna.
– Naturligtvis är tjejer lika bra lämpade
– Min planläggare brukar klaga på det,
som killar för att sköta skogen. Det vanliga
men för mig känns det helt rätt. Eftersom är att köpa tjänsterna, men även om man
jag gör mycket själv går det att ta vara på
som jag gör mycket arbete själv är det
mindre områden på ett annat sätt än om
inget problem.
du bara hyr in större maskiner.
Det handlar mindre om muskelstyrka
– Men det är klart att jag också tar hjälp och mer om att arbeta på ett smart sätt.
av entreprenörer för större avverkningar.
Att variera uppgifterna och arbeta ergonoOftast blir det då runt ett hektar. Det störs- miskt utan att behöva anstränga kroppen
ta hygge vi någonsin haft var två hektar.
i onödan.
Mindre områden avverkar Mathilda själv
– Med variation och rätt arbetsteknik
med motorsågen. Hon vinschar fram träblir arbetet dessutom roligare. Och det är
den med traktorn eller ”Skogis” som kom- viktigt. För att göra att bra jobb ska man
mer väl till pass i blötmarkerna runt sjön
trivas med uppgiften.
där hon i första hand hugger bort granen
och satsar på björkarna.
FOTO: PÄR FORNLING
Likväl är det förstås ett företag som ska
ge försörjning. Ett normalår brukar hon
avverka runt 400 kubikmeter.
MEN NU finns det sällan normalår. Stormen
har flera gånger satt käppar i hjulet och
hon oroas över klimatförändringarna med
insekter, torkstress och utebliven tjäle.
Ett annat hot, som hon inte tycker
skogsbruket tar riktigt på allvar, är rotrötan.
– Vi borde ha en mycket mer konsekvent behandling mot rötsvampen.
På det politiska planet finns alltid ett
och annat orosmoln.
– På det hela taget tycker jag ändå det
fungerar bra. Vi har fått frihet under ansvar, vilket är helt rätt. Tanken på att någon skulle sitta bakom ett skrivbord och
peka med hela handen är vansinnig, det
skulle ta bort hela glädjen med skogsbrukandet.
– Friheten ger oss också ett ansvar att
vara engagerade och skaffa oss kunskap
som skogsägare, men det är ju också en
del av det roliga. Att lära sig nya saker.

Virke vid väg – skogsägarens försörjning.
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familjeskogsbruket erbjuder:

En del av samhällets ryggrad

Bas för en levande landsbygd

SKOGS-FAKTA

Skogen växer där den växer, över hela landet, och kan inte flyttas till storstäder eller
andra länder. Ett aktivt skogsbruk skapar
därför sysselsättning och lokalt företagande på landsbygden där varje arbetstillfälle
är viktigt. Varje person som arbetar i skogsbruket bedöms skapa sysselsättning åt fem
personer i kringnäringar som förädlingsindustri, maskinförsäljning, transporter och
service. Dessa ger i sin tur underlag för
infrastruktur och service som är en förutsättning för ett bra landsbygdsboende året
runt. Utan detta tappar landsbygden också
sin attraktionskraft för besöksnäringen.
Ungefär 28 000 personer arbetar i
skogsbruket. En stor del av dessa är, eller
jobbar åt, skogsentreprenörer. Behovet av
maskinförare är stort i skogen och de ungdomar som har den inriktningen på sin utbildning får ofta arbete direkt. Det arbete
som enskilda skogsägare själva utför i sin
skog är svårare att mäta, men 2013 mot
svarade deras sammanlagda uppskattade
arbetsinsats ungefär 7 000 årsverken.

Visste du att …
 Av världens totala virkes
produktion används nästan
hälften till brännved.
 0,7 % av världens skogar
finns i Sverige.
 Sverige står för 11% av värl
dens export av sågade träva
ror. Storbritannien och Egyp
ten är våra största marknader.
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Det mesta av det avverkade virket går till
större sågverk och till massa- och pappersindustrier. Bland LRFs medlemmar finns
dock närmare 2 000 lantbruksföretag som
bedriver egen träförädling i någon form,
baserad på eget eller inköpt virke.
Över 5 000 lantbruksföretag bedriver
någon form av turistverksamhet, och då
är skogen ofta en viktig del av upplevelseoch rekreationsmiljön.

Ryggraden i svensk ekonomi
Skogsnäringen är central för svensk ekonomi. Av den svenska industrins sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde
svarar skogsindustrin för 9–12 procent.
Lägger man ihop antalet sysselsattai
skogsbruket, skogsindustrin och alla kring
näringar så ger skogen totalt underlag för
175 000–200 000 arbetstillfällen. Och lyckas
vi nyttja skogsråvaran till nya produkter i
framtidens bioekonomi blir det förhoppningsvis ännu fler.
Skogen och skogsindustrin är också
viktig för den svenska handelsbalansen.

 Sammantaget är Sverige värl
dens tredje största exportör
av papper, massa och sågat
virke efter Kanada och USA.
 Sveriges produktion av tid
ningspapper minskade med
19% från 2013 till 2014.
 16% av de sysselsatta i
skogsbruk och skogsindustri
är kvinnor.

 Skogsnäringen är den svens
ka näringsgren som har störst
nettoexport 92 miljarder
kronor år 2014.
 I Sverige återvinns 70% av de
pappersprodukter som kon
sumeras. Snitt för världen är
58%.

90 procent av massa- och pappersproduktionen exporteras liksom 70 procent av de
sågade trävarorna. Värdet av den svenska
exporten av skogsprodukter var 124 miljarder kronor år 2014. Eftersom råvaran
till största delen är inhemsk och importen
relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans –
netto bidrog branschen 2014 med ett plus
på 92 miljarder kronor.

en bestämt sig för att arbeta fram ett brett
nationellt skogsprogram som omfattar skogens många värden och värdekedjor. Från
LRF och skogsägarföreningarna deltar vi
i detta arbete med öppet sinne och förhoppningar om en helhetssyn på skogen.
FOTO: SKOGEN BILD

En skoglig stormakt
Sverige har mindre än en procent av världens skogsmark. Ändå är vi världens t redje
största exportör av skogsprodukter. En
fjärdedel av den pappersmassa som förbrukas inom EU kommer från Sverige och
15 procent av de sågade trävarorna.
Det svenska skogsbrukets framgångssaga
från 1800-talets förödda skogar till d
 agens
välskötta skogar med hög tillväxt gör intryck på omvärlden. Sverige är världs
ledande när det gäller metodutveckling
och system för skötsel av vår typ av skogar
liksom när det gäller uppföljning och inventering. Vi skulle kunna exportera kunskap i betydligt större omfattning.
Världen över uppmärksammas också vår
kooperativa skogsägarrörelse. Kina och
Kenya är två länder som tagit till sig vårt
sätt att organisera skogsägare.

Nationellt skogsprogram
Skogen är en fantastisk resurs för Sverige
på många sätt. Det är bra att regering-

Skogsnäringen är en viktig drivkraft för en levande
landsbygd.
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Export och import av några varugrupper 2013 (Milj kr)
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Skogsnäringen är den svenska
näringsgren som har störst net
toexport 92 miljarder kr år 2014.

Källa Skogsindustrierna
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Tre röster från skogen: 3 Ola Persson

Ola Persson,
–skogsägare och fritidspolitiker i Sunne

FOTO: MARIE LAGERQUIST

Av Pär Fornling

En politiker som står med bägge fötterna i skogsDet bidrar till att Sunne (där nästan var
bruket, både hemma på gården och i maktens
femte invånare äger skog!) tillhör kommukorridorer.
nerna med flest företagare per 10.000 invånare.
I många av landets kommuner finns mer
Medelarealen i kommunen är bara 45
än vart femte arbete inom skogsnäringen. hektar, därmed ligger det nära till hands
En av alla dessa platser är Sunne i Värm- att komplettera med annan verksamhet.
land, där den frodiga granskogen är lite
Turism och Bo på lantgård är ett av väldigt
grönare än på många andra platser …
många exempel.
– Jag vågar inte ens tänka på hur det
skulle vara utan skogen, säger Ola Persson. GÅRDEN I Västra Ämtervik är ett utprägHan är skogsägare i Västra Ämtervik,
lat familjeföretag som engagerar fyra getillsammans med hustrun Ulla och de fem nerationer.
barnen.
Ola lägger mesta kraften på politiken och
Dessutom är Ola aktiv politiker med
hustrun Ulla arbetar som sjuksköterska.
flera uppdrag.
Lediga stunder ägnar de gärna åt barnTill hjärtefrågorna hör utvecklingen av barnen.
landsbygden i Sunne och hela landet.
Äldste sonen Johan, dottern Maria och
Han var tidigare kommunalråd och
mågen Erik drar tyngsta lasset i arbetet på
är fortfarande aktiv i kommunalpolitigården med skog, mjölkproduktion och
ken. Dessutom är Ola engagerad i Region växtodling.
Värmland och sitter i partistyrelsen för
Johan kör skördare under vinterhalvåret.
Centerpartiet, med tillväxtfrågorna för
De andra barnen finns till hands när så
hela landet som specialområde.
gården behöver dem.
För något år sedan byggdes en ny laduINNAN POLITIKEN tog överhanden var
gård för 140 mjölkkor. Tillsammans med
det mer tid för praktiskt arbete.
två mjölkrobotar var det en investering
Trots att gården är relativt stor komkring 14 miljoner kronor.
binerade familjen jord- och skogsbruket
– Det var förstås ett väldigt stort beslut
med att hyra ut hus till turister genom
som vi funderade mycket på. Jag diskuteprojektet ”Bo på lantgård”.
rade det med min pappa som är 94 år och
– Det är ganska typiskt. Den som lever
liksom vi andra bor på gården.
med jord- och skogsbruk är oftast företag– Han berättade om hur hans farfar,
sam. Det ligger i sakens natur att hugga
som var född 1850, brukade säga att det
tag i saker och ting på gården. Det föder
som ska överleva framtiden måste vara
en företagsamhet som ofta blir ett komple- med sin tid.
ment till skogen.
Pappa Erik tyckte det var helt självklart att
investera för framtiden och så fick det bli.
Ola Persson är politiker i Sunne, en inlands
kommun med skogen som ryggrad.
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Kan det här trädet månne vara ett specialämne för
båtbygge?

PRECIS SOM på så många andra gårdar
var det skogen som gav finansiell kraft att
bygga ut företaget.
Och skogen är på många sätt motorn i
hela kommunen.
Någon riktig beräkning över hur många
jobb den ger låter sig inte göras eftersom
det handlar om så mycket mer än själva
skogsbruket och skogsindustrin.
Mätt i direkt antal anställda är i vanlig
ordning kommunen den största arbetsgivaren.
På andra plats kommer besöksnäringen
och på tredje plats de gröna näringarna
med jord och skog.
Bland företagen med direkt anknytning
till skogen är Rottneros störst, dessutom
finns flera företag inom den grafiska industrin.
Det tog fart genom Tetra Paks etablering och har därefter växt till ett kluster av
företag. På ena eller andra sättet arbetar
alla med tryck och förpackningar. Med andra ord handlar det om en förädling av råvara från skogen.
– På ena eller andra sättet hakar de
flesta av företagen i skogen, allt från
pappersindustrin till besöksnäringen där
naturupplevelserna lockar turister och konferensgäster, säger Ola Persson och avslöjar
varför skogen är lite grönare i Sunne …
– De djupa och sju mil långa Frykensjö36

arna ligger precis i nord- sydlig riktning.
Därmed fångar de upp och bryter mycket
solljus mot den näraliggande skogen.
Det bidrar till Fryksdalens färger där det
gröna förstärks och höjderna blånar mot
horisonten, vilket bygdens stora kvinna,
Selma Lagerlöf, gett målande beskrivningar av.
ÄVEN OM granskogen dominerar är det
framför allt kommunens björkar som får
spridning över världen!
Det lilla lövsågverket Prästbols Såg &
Bygg i Östra Ämtervik levererar råvara till
1,2 miljarder tandpetare som tillverkas i
Norge av Jordan.
Dessutom ingår Bäckesbrons sågverk
och Rottneros Bruk i Sunne kommuns
skogsindustri.
Bruket i Rottneros låg dåligt till för
några år sedan. Genom att utveckla en
ny mekanisk slipmassa räddades verksam
heten och företagets 90 anställda har idag
fullt upp att göra.
– De har gjort ett väldigt bra jobb på
bruket med kloka framtidsinvesteringar.
Och det är så det måste vara. Tiden är
över då vi politiker kunde göra brandkårsutryckningar.
– Politiker ska ge bra yttre förutsättningar i form av infrastruktur, regelverk och
andra gynnsamma förutsättningar, men
det är upp till varje företag att ta vara på
möjligheterna och klara sig av egen kraft.

TILL DET som politikerna kan hjälpa till
med hör skola och utbildning.
Ola Persson är särskilt nöjd med den
grafiska utbildningen i kommunen (yrkeshögskolan Brobygrafiska) som jobbar nära
den grafiska industrin.
Eleverna kan känna sig säkra på att få
jobb och industrin får kvalificerad arbetskraft.
I det lite större formatet finns värmländska ”Paper Province” som väver samman
forskning, utbildning och företag med anknytning till skogs- och pappersindustrin i
Värmland med omgivning.
Alla ger draghjälp åt varandra i ett dynamiskt kluster.
– Vi lät nyligen en oberoende part mäta
nyttan av kluster. Det gav väldigt uppmuntrande resultat, berättar Ola,
Under fem år har regionen fått 33 miljoner kronor i bidrag, vilket enligt utvärderingen genererat 3 miljarder kronor i
högre avkastning för klustrets medlemmar.
Med andra ord har de offentliga finan
siärerna fått en utdelning på hundra
gånger pengarna.
Utvärderingen gjordes av Bisnode på
uppdrag av Region Värmland.

enskilt hushåll. Det hela fungerar jättebra.
Här finns en koppling till företagandet på
landsbygden och till folkrörelseandan som
också präglar skogs- och jordbrukskooperationen.
DE BOENDE i Sunne är oftast väl med
vetna om skogens betydelse, vilket inte är
så konstigt.
Många av kommunens drygt 13 000 invånare jobbar i, eller nära skogsnäringen.
Ola Persson skulle gärna se att fler blev
informerade, inte minst i storstäderna och
i den offentliga debatten.
– I grund och botten är det produktionsskogar som ger välstånd.
– Samtidigt ska man förstås ta miljöhänsyn, men debatten har varit lite en
sidig. Det är viktigt för hela landet att
skogen får ha sin konkurrensförmåga
kvar och att vi också talar om skogens
ekonomiska värden.

OLA PERSSON ser inget motsatsförhållande i att kombinera produktionsskogar
med både biologisk mångfald och rekreation.
Till de allra finaste stunderna i naturen
tycker han för egen del hör en av många
promenader upp till en liten timmerkoja
EN VIKTIG del av infrastrukturen är inte
högt upp på Fryksdalshöjden, hemma på
bara vägar och järnvägar utan också datagården.
kommunikation.
– Efter arbetsdagar och veckor med
Ola har arbetat mycket med de frågorna
många möten är det skönt att sitta där i
och kunde för några år sedan vara med
tystnaden, fundera över livet och hämta
och inviga det han kallar ”landets snab
andan. En del av skogen jag tittar på var
baste by”.
jag med och planterade som barn, nu är
Det är Ranbysäter med ett bredband
som klarar imponerande 1000 Megabyte i jag 60 år och skogen har vuxit upp till
grova träd. Det ger lite perspektiv på saker
sekunden.
– Kommunen bygger ett stamnät. Däref- och ting.
– Träden har förstås ökat i ekonomiskt
ter är det upp till byalagen att koppla på husen i ett finmaskigt nät. Det öppnar upp för värde, vilket betyder mycket för familjen,
helt nya verksamheter på landsbygden, ofta kommunen och landet. Men det finns
också så många andra värden och känslor
i komplement till jord- och skogsbruket.
– För att bygga upp nätet krävs ett sam- att uppskatta.
– Det går inte att tänka sig Sunne utan
arbete mellan kommunen och byalagen.
skogen.
Vi har inte resurser att koppla upp varje
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En skogshistorisk framgångssaga

Om man generaliserar lite, så fanns det i
början av 1800-talet tre huvudtyper av skog i
Sverige:

SKOGS-FAKTA

Bondeskog i söder. Här hämtade bönderna brännved och virke till hus och
gärdsgårdar. Men kornas, fårens och
getternas skogsbete var den viktigaste
markanvändningen. Skogarna var glesa
och öppna.
Bruksskogar i Bergslagen. Bergs
bruket krävde mycket skog och stor skogsbrist rådde runt bruken. Stora mängder
ved gick åt vid tillmakningen, då berget
spräcktes med eld och vatten. Masugnar
och stångjärnshammare behövde träkol
– överallt i skogarna fanns det kolmilor.
Bergslagsskogarna var inte alltför olika
dagens brukade skogar.
Storskogar i norr. I norra Svealand
och Norrlands inland fanns stora skogar,
endast avbrutna av enstaka fäbodar. Skogsbränder var vanliga och påverkade landskapet. I skogarna nära sågverken vid kusten avverkades de grova träden.
Så här såg det alltså ut runt år 1800.
Men i början av 1800-talet började indu-

strialiseringen ta fart i Europa, och det behövdes mycket virke till fabriker, bostäder
och gruvor. Framförallt engelska köpmän
kastade lystna blickar på våra stora, orörda skogar. Nya flottleder öppnade inlandet för avverkning. Man tog i första hand
ut de grova träden och gjorde sedan inget
för att få ny skog. Skogarna blev med tiden
alltmer förödda.

Första skogsvårdslagarna
En skogskommitté föreslog redan 1856 en
lag om obligatorisk föryngring efter slut
avverkning. Det tog dock lång tid att få politiskt gehör för frågan och först 1903 kom
vår första skogsvårdslag. Det var en ren
återväxtlag. Samtidigt bildades skogsvårdsstyrelserna, som förutom lagtillsyn skulle
hjälpa skogsägarna med rådgivning och
service. 1923 kom en ny, utvidgad skogsvårdslag, som också skyddade den yngre
och medelålders skogen. Växtlig skog fick
inte längre slutavverkas, bara gallras.

Bolagsförbud
I början sålde privata skogsägare ofta
50-åriga avverkningsrätter till sågverks

Skogspolitisk historia i 		
sammandrag:
1855: En skogskommitté till
sattes för att utreda virkesbris
ten i Sverige och lämna förslag
till en återväxtlag.
1889: Det blev förbjudet för såg
verksbolagen att köpa 50-åriga
avverkningsrätter.
1903: Sverige får sin första
skogsvårdslag, en ren återväxtlag.

38

1905: Skogsvårdsstyrelserna
bildades.
1906: En bolagsförbudslag in
fördes för att hindra sågverks
bolagen att köpa upp skog.
1923: Ny lag med syfte att
stoppa avverkning av ungskog.
1948: Sverige får en ny skogs
Fällning med Hornet tvåmanssåg.
Simonstorp, Östergötland. 1948.
FOTO: SKOGEN BILD
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bolagen. Detta ansågs med tiden vara förödande för skogsskötseln och 1889 bestämdes att en avverkningsrätt inte fick
gälla längre än 20 år.
För att säkra råvaruförsörjningen bytte
skogsbolagen då strategi och började köpa
upp hela privatägda hemman. Miljontals
hektar övergick till bolagsskog i norra och
mellersta Sverige under en 30-årsperiod.
Det här ansågs med tiden hota det norrländska jordbruket och 1906 kom en lag
som förbjöd bolagen att köpa upp privat
ägd skogsmark. Från början gällde lagen
bara de nordligaste länen, sedan utvidgades den till hela landet. Lagen, som i princip gäller än i dag, stadgar att andelen bolagsägd skogsmark inte får öka i Sverige.

Skogsbruksmetoder
Så länge sågtimmer var den viktigaste råvaran från skogen dominerade skogsbruksmetoden blädning. När massaindustrin runt sekelskiftet växte till sig övergick

vårdslag. Syftet är ökad virkes
produktion, tillfredsställande
ekonomiskt utbyte och jämn
avkastning.
1974: Anmälningsskyldighet för
hyggen och krav på försiktighets
åtgärder avseende naturvård in
förs i lagen.
1974: Bokskogslagen tillkom
mer. Den omformas senare till
en ädellövskogslag.

I början av 1900-talet gick folket man ur huse för
att plantera ny skog på de förödda skogsmarkerna.

man alltmer till trakthyggesbruk. Sådd var
länge den vanligaste återväxtmetoden. Under mellankrigsåren var ekonomin pressad och föryngringskostnaderna upplevdes betungande. Blädningen togs då åter i
bruk. Resultatet av blädningsepoken blev
stora arealer rest- och trasskogar och på
50-talet återgick man till trakthyggesmetoden. Sådd var fortfarande en vanlig föryngringsmetod men ersattes alltmer av
plantering.

En slitstark skogsvårdslag
1948 fick Sverige en ny och heltäckande
skogsvårdslag. Samhället ville öka virkesproduktionen samtidigt som skogen skulle
ge ett tillfredsställande ekonomiskt utbyte
och jämn avkastning. Lagen kom att gälla
i trettio år, men justerades fleragånger.
1974 kom tillägget att ”hänsyn skall tagas
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1979: En ny skogsvårdslag 
med sikte på produktion.
Detaljreglering av olika skogs
skötselåtgärder.
1982: ÖSI, Översiktlig Skogs
Inventering infördes.
1983: Avverkningsplikt och
skyldighet att inneha skogs
bruksplan införs.
1990: Nyckelbiotopsinven
teringen startade.
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till naturvårdens intressen”. En anmälningsskyldighet för slutavverkningar infördes också, liksom en bokskogslag som
senare omformades till dagens ädellövskogslag.

Teknisk utveckling
Teknik och arbetsmetoder förändrades snabbt. På 50-talet bytte man yxa och
svans mot motorsåg och på 60-talet började traktorer ersätta hästen i skogen. På

Detaljregleringens tid

FOTO: SKOGEN BILD

På 1970-talet var ekonomin i skogsbruket tuff, likaså den skogspolitiska debatten kring kalhyggen, hyggesplöjning och
kemisk bekämpning. Samtidigt fanns en
oro för en kommande virkessvacka. En
skogspolitisk utredning ledde fram till en
ny skogsvårdslag 1979. Den tog sikte på
produktion och detaljreglerade mycket av
skogsskötseln. Det infördes röjningsplikt,
gallringsplikt och skyldighet att avverka
överårig skog. Skogsvårdsavgiften höjdes successivt och pengarna gick tillbaka
till skogsbruket i form av olika bidrag till
skogsvård och skogsbilvägar. ÖSI (Översiktlig SkogsInventering) infördes 1982
och skogsskyddsbestämmelserna skärptes.
1983 tillkom en avverkningsplikt och en
skyldighet för skogsägaren att ha en skogsbruksplan.
På 1960-talet började lastbilstransporter av virket
ta över efter flottningen som transportmedel.

SKOGS-FAKTA

70-taletkom processorerna som kvistade
och kapade för att på 80-talet ersättas av
skördare som även tog hand om fällningen. Det blev bättre förhållanden för skogs
arbetarna. Flottningen ersattes under
70-talet alltmer av lastbilstransporter. Den
på 50-60-talet så vanliga hyggesbränningen ersattes av maskinell markberedning
och plantering blev vanligaste föryngringsmetod.

Frihet under ansvar
1994 hade tidsandan vänt och vi fick en
ny skogspolitik och helt ny skogsvårdslag.

1994: En ny skogspolitikin
försmed två jämställda mål
för produktion och miljö. Prin
cipen frihet under ansvar tar
sin början. Naturvårdskraven
skärps.
2008: Regeringen bedömer
utifrån den senaste skogspoli
tiska utredningen att grunder
na i gällande skogspolitik bör
ligga fast men förtydliga skogs

resursens förnybarhet och be
akta kommande klimatföränd
ringar.
2010: Gränsen för svårföryngrad
skog tas bort.
2012: Ny formulering av hän
synsparagrafen i skogsvårds
lagen.
1994 skärptes kraven på naturvårdshänsyn i skogsbruket.
FOTO: MARIANNE ERIKSSON
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Den övergripande principen var nu frihet under ansvar. Lagen angav två över
gripande och jämställda mål för skogen:
produktion och miljö. Skogsvårdsavgiften
togs bort. Naturvårdskraven skärptes, både
i skogsvårdslagen och i miljölagstiftningen. Efter ett par år skärptes ransoneringsreglerna. 2010 togs gränsen för svårföryngrad skog bort och 2012 omformulerades
hänsynsparagrafen i skogsvårdslagen.
I samband med den nya skogspolitiken
underströks branschens sektorsansvar för
att uppnå de skogspolitiska målen.

Med
sikte
på ökad
kun
skap.

Som ett led i den nya skogspolitiken genomförde skogsvårdsorganisationen under 1990-talet tre stora utbildningskampanjer för skogsägare, maskinförare och
tjänstemän: Rikare Skog, Kulturmiljövård
i skogen och Grönare Skog. De handlade
om ståndortsanpassat skogsbruk och hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. De
samlade totalt över 200 000 deltagare.
Ute i skogsbruket började Gröna skogsbruksplaner introduceras och miljöcertifiering av skogsbruket tog fart i slutet av
1990-talet. Grönt körkort för skogsmaskinentreprenörer infördes och är sedan
2009 ett krav för PEFC-certifiering.
2007–2010 genomförde skogsägarrörelsen den stora utbildningskampanjen Kraftsamling Skog med sikte på ökad och hållbar
skogstillväxt. Strax därefter startade en studiekampanj om hänsyn till Skogens Vatten.
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Utbildningssatsningar

2000-talets skogspolitik
En skogspolitisk utredning presenterade
2006 sitt slutbetänkande där utredaren
konstaterar att gällande skogspolitik fungerar överlag bra. I en skogspolitisk proposition 2008 bedömer regeringen att grunderna i skogspolitiken bör ligga fast men
att framtida klimatförändringar bör beaktas. Man slår också fast att skogspolitikens
två jämställda mål och det delade ansvaret mellan samhället och skogsägarna förutsätter en tydligt definierad och långsiktig äganderätt.

Stora studiekampanjer
för skogsägare:

FOTO: KRISTIN GUSTAFSSON

1990 Rikare Skog 85 000
deltagare
1994 Kulturmiljövård i skogen
47 000 deltagare
1997 Grönare Skog över
100 000 deltagare
2007 Kraftsamling Skog
73 000 deltagare
2012 Skogens Vatten
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I våra ambitioner att leva upp till skogspolitikens ”Frihet under ansvar”, erbjuder vi oss att:
Fortsätta att öka tillväxten i våra skogar,
vilket ger
– ökad lönsamhet för de enskilda skogs
företagarna
– fortsatt tillgång på skogsråvara, sysselsättning och handelsbalans
– en del av klimatlösningen och över
gången till bioekonomi genom
• ökat koldioxidupptag
• ökad möjlighet att ersätta icke förnybara produkter med nya högförädlade
produkter baserade på skogsråvara
• ökad möjlighet att ersätta fossil energi
med bioenergi




– utbilda skogsägare, entreprenörer och
tjänstemän
– utveckla användningen av gröna skogsbruksplaner
– verka för att fler skogsägare certifierar
sitt skogsbruk
– utveckla planerings- och arbetsrutiner
för skonsammare avverkningar


Aktivt delta i olika former av samverkan
och kunskapsutbyte med andra aktörer
i omvärlden enligt den svenska traditionen av dialog och samverkan.



Välkomna svenska folket ut i våra skogar för att ströva, njuta och hämta kraft
och ro.

Fortsätta att utveckla naturhänsynen i
vårt skogsbruk, genom att

För att känna arbetsglädje, trygghet och framtidstro vill vi familjeskogsbrukare se följande:
 De politiska spelreglerna ska,
– vara målstyrda och undvika detalj
reglering
– präglas av helhetssyn och en balanserad
sammanvägning av lönsamhet, miljö,
sysselsättning och landsbygdens utveckling
– vara stabila och långsiktiga, vilket är en
förutsättning för en hållbar skogsnäring
på en konkurrensutsatt marknad


Förtroendefull dialog och samverkan
mellan samhället och familjeskogsbruket utifrån våra förutsättningar
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Markavsättningar ska präglas av fri
villighet för skogsägaren



Full ersättning när den enskilde skogsägarens ägande- och brukanderätt inskränks.



Respekt för den enskildes ägande- och
brukanderätt. Den är drivkraften för
den ansvarskänsla som tryggar ett hållbart skogsbruk även för kommande
generationer.

FOTO: CALLE BREDBERG

Familjeskogsbruket erbjuder
hållbar framtid för landet
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Skogsägarföreningarna
Skogsägarrörelsen i Sverige växte fram un
der 1920- och 1930-talen med den koope
rativa idén att satsa på bättre skogsvård,
ta hand om skogsägarnas virke och för
svara deras näringsintressen.
Det finns idag fyra skogsägarföreningar,
Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog
och Södra, med totalt 111 000 medlem
mar. De har genom sina skogsbruksom
råden starka lokala nätverk för social och
intressebaserad gemenskap.
Från 1950-talet engagerade sig skogs
ägarrörelsen allt mer i industriella sats
ningar. Syftet var att trygga avsättningen
av virke och skapa mervärden åt medlem

Skogsägarförening

marna genom att ge dem del av föräd
lingsvinsterna. Efter både framgångar och
kriser har skogsägarföreningarna nu en
väletablerad och utvecklingsbar industri,
främst sågverk men för Södras del även
massabruk.
Skogsägarföreningarna erbjuder sina
medlemmar ett brett serviceutbud vad
gäller information, utbildning, rådgivning,
ekonomi, skogsbruksplaner, avverkning,
skogsvård, certifiering, vägbyggnad, förvalt
ning och underhåll. Målet är att vara med
lemmens bästa långsiktiga rådgivare och
affärspartner i fråga om hållbart skogs
bruk, kostnadseffektivitet, kvalitet och
högt utnyttjande av virkesvärdet.

Antal medlemmar

Medlemsareal 1 000 ha

Södra
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna

50 813
31 938
12 623
15 915

2 360
1 677
1 013
1 102

Totalt (31dec 2013)

111 289

6 152

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)
LRF är en intresse- och företagarorgani
sation för människor och företag inom de
gröna näringarna. LRF medverkar till ut
veckling av företag och företagare med
jord, skog, trädgård och landsbygdens
miljö som bas, så att de kan förverkliga
sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft.
LRF arbetar nationellt, regionalt och
lokalt med att skapa positiv opinion för de
gröna näringarna, bygga upp kunskap hos
medlemmar, förtroendevalda och anställ

da, erbjuda medlemmarna personlig ser
vice och genom egen affärsverksamhet på
utvalda områden tillgodose efterfrågan på
kvalitativa tjänster.
LRF har 171 000 enskilda medlemmar
och 26 organisationsmedlemmar (som i
sin tur har 280 000 medlemmar). Medlem
marna är organiserade i 1065 lokalavdel
ningar och 17 regioner.

LRF Skogsägarna
LRF Skogsägarna är en avdelning inom
LRF med ansvar för de skogliga frågor
na. LRF Skogsägarna är också bransch
organisation för de fyra skogsägarföre
ningarna.
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LRF Skogsägarna arbetar för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för ett fritt,
lönsamt och hållbart familjeskogsbruk för
LRFs och skogsägarföreningarnas med
lemmar.

47

Det är vi som äger hälften av Sveriges skogar. Vi gläds
över att bruka en så viktig naturresurs som skogen –
solfångaren som ger oss förnybara produkter och är
en del av lösningen på klimatfrågan.
Skogen är en del av vårt levebröd och livsmiljö,
nytta och njutning. Den gör det möjligt för oss, och
många andra, att leva ett bra liv på landsbygden.
Vi skogsägare tar ansvar för våra skogar och jobbar
för ett hållbart familjeskogsbruk där produktion och
miljöhänsyn går hand i hand. Med stolthet utgör vi
en del av samhällets ryggrad, nu och i framtiden.
Frihet under ansvar är vår drivkraft.
Sveriges familjeskogsbrukare
			

LRF Skogsägarna, 105 33 Stockholm, Telefon 08 787 50 00, www.lrf.se/skog
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Vi erbjuder…
… hållbar framtid för landet

