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Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagar

organisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs cirka 140 000
medlemmar, varav en stor andel äger och brukar skog, driver tillsammans 70 000 företag
och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.
LRF Skogsägarna ansvarar för skoglig näringspolitik i LRF samt är branschorganisation

för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog och Norra Skog med tillsammans cirka
110 000 skogsägande medlemmar.

Sammanfattning
Levande skogar är ett av 16 nationella miljökvalitets-

mål. Målet har fått stor betydelse för den skogliga
miljöpolitiken och för bilden av hur skogsbruket
påverkar miljön. Målstyrning är egentligen ett bra
redskap, men Levande skogar lever inte alls upp
till behovet av att målen måste vara realistiska och
motiverande samt att konflikter mot andra eftersträvansvärda samhällsmål ska kunna hanteras.
Utvärderingen av Levande skogar sker oberoende
av andra samhällsmål. Då målet inte nås leder det
till krav och förväntningar på styrmedel som riskerar att medföra betydande negativa konsekvenser
för viktiga samhällsmål som klimat, resurshushållning, ekonomi och landsbygdsutveckling. Detta blir
särskilt problematiskt då målet Levande skogar är
utopiskt till sin karaktär.
Uppfyllelsen av miljömålet utvärderas i stor utsträckning utifrån dess preciseringar. Flera av dessa
preciseringar är teoretiskt omöjliga att nå på det
sätt de följs upp av myndigheterna. Preciseringen
om gynnsam bevarandestatus innebär med myndigheternas tolkning att 2,5 miljoner hektar naturskog måste nyskapas på kort tid. Preciseringar om
bevarad biologisk mångfald och hotade arter tolkas
på ett sätt som innebär att inga arter får uppfylla
rödlistans kriterier för att vara hotade. Men oavsett
hur vi hanterar skogen kommer många arter minska
eller vara mycket sällsynta, vilket gör att de ofta helt
naturligt uppfyller kriterierna för att vara hotade.
Myndigheternas tolkning av miljömålet har
inneburit att det fått en annan innebörd än vad de
politiska beslutsfattarna en gång avsåg. Riksdagen
beslutade om ett miljömålssystem med mål som
var ambitiösa men inte formulerade på ett sätt som
skulle göra dem omöjliga att nå. Bedömningar av
möjligheterna att nå miljömålen skulle enligt beslutet göras utifrån ett helhetsperspektiv. Utvecklingen
har istället inneburit att Levande skogar tolkas på
ett sätt som gör det helt omöjligt att nå samtidigt
som möjligheten att nå det tolkas utan hänsyn till
andra omständigheter i omvärlden.

Avgörande för om målen ska kunna nås är hur
man betraktar bevarandet av biologisk mångfald.
Ska vi bevara en exakt mångfald så som den sett ut
vid ett visst tillfälle, eller ska vi bevara en lika rik
men föränderlig biologisk mångfald? Inventeringar
visar att vi får mer död ved, mer grova lövträd, mer
gammal skog och mer lövträdsrik skog i skogslandskapet. Fåglarna i svenska skogar blir fler. Trenderna
är i många avseenden positiva. Men att vissa saker
ökar får till följd att annat minskar. Utvärderar vi
mångfalden bara utifrån det som minskar kommer
målen aldrig kunna nås.
Det behövs en översyn av miljömålet Levande skogar. För att det ska upplevas som eftersträvansvärt av
skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och
upplevas som möjligt att nå. Det får heller inte vara
omöjligt att kombinera med andra samhällsmål.
Vi föreslår att Levande skogar och andra miljömål utformas på ett sätt så att de bättre integreras
med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet
bör utformas för att beakta fler hållbarhetsaspekter
där miljö och biologisk mångfald utgör en del.
Det måste förtydligas hur avvägningar ska göras
mot andra samhällsintressen. Vi föreslår också hur
preciseringarna kan utvecklas för att målet ska vara
möjligt att nå.
Uppföljningen bör ske utifrån objektiva och mätbara parametrar där exempelvis Riksskogstaxeringen, Svensk Fågeltaxering och Markinventeringen
kan utgöra en grund. Det finns skäl att överväga om
en ny aktör ska följa upp miljömålen. Dagens system
innebär att de myndigheter som följer upp målen
också föreslår och genomför styrmedel och åtgärder
för att målen ska nås. Med en oberoende aktör som
följer upp målen torde tilltron till objektiviteten i
bedömningarna öka.

MIL J Ö M Å L F Ö R EN H Å L L B A R F R A M T ID – L RF SKO G SÄG ARNA 2020

3

Inledning
Miljömålet Levande skogar har fått stor betydelse för

den skogliga miljöpolitiken och för bilden av hur
skogsbruket påverkar miljön. Målstyrning är ofta ett
kostnadseffektivt sätt att uppnå ett önskat resultat.
Det öppnar upp för olika vägar att nå framåt, där
olika aktörer kan välja den metod som passar bäst i
det enskilda fallet. Arbetssättet möjliggör också att
man på ett bättre sätt kan tillvarata nya kunskaper
om vilka metoder som är mest effektiva. För att målstyrning ska fungera bör målen vara realistiska, mätbara och tydliga. Det måste också vara möjligt att
hantera konflikter med andra mål som man också
vill uppnå. Miljö- och hållbarhetsmål som uppfyller
dessa kriterier ser vi som eftersträvansvärda. Tyvärr
lever inte Miljökvalitetsmålet Levande skogar upp
till dessa förväntningar, så som de nu hanteras.
Levande skogar har blivit starkt styrande för den politik och de styrmedel som påverkar skogsbruket. Det
anses ofta givet att vi ska sträva efter att nå målet utan
beaktande av andra samhällsmål. Ändå har målet och
dess hantering hos myndigheterna sällan ifrågasatts.
Eftersom miljömålen får så stor betydelse för samhällets val är det viktigt med en förståelse för vad
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målen verkligen innebär och vad som faktiskt krävs
för att nå målen. Frågeställningen är förstås viktig
för alla miljömål, men vi har här valt att lägga ett
särskilt fokus på Levande skogar.
I denna rapport visar vi att uttolkningen av
miljömålet Levande skogar blivit en annan än vad
beslutsfattarna en gång avsåg och förklarar varför
målet som det nu uttolkas i teorin är omöjligt att nå
oavsett vilka insatser som genomförs. Vi kommer
också att lämna förslag på hur målet och delar av
miljömålssystemet kan utvecklas för att bättre motivera till insatser för en hållbar framtid.
Den biologiska mångfalden liksom arbetet med
hänsyn i skogsbruket är viktigt. Diskussion, åtgärder
och politiska beslut får dock inte grundas på ett system där faktiska åtgärder inte påverkar möjligheten
att nå målet. Kunskap om miljövärden behöver ständigt utvecklas. På samma sätt måste det finnas en
kunskap om hur uppföljning och redovisning sker.
Syftet med denna rapport påvisar bristerna i miljömålet Levande Skogar och förslag till förbättringar
för att skapa en bra grund för detta viktiga arbete vi
gemensamt står inför.

Problemet
Det går idag inte att säga vad som krävs för att miljö-

målet Levande skogar ska vara uppfyllt. Det finns
visserligen preciseringar till målet, men dessa är
ofta öppna för fri tolkning eller utformade så att det
inte finns någon möjlighet att nå dem, ens i teorin.
När miljömyndigheterna ges friheten att avgöra
huruvida målen nås, blir alla åtgärder otillräckliga.
Andra samhällsmål blir lidande när miljömålen går
före i valen av styrmedel och när inga avvägningar
behöver göras mot andra viktiga mål.
Miljömålen har blivit ett redskap för att kräva
alltmer resurser och allt fler begränsningar i markanvändningen utan att ställa den påstådda nyttan
mot kostnaderna. ”Vi når ju inte miljömålet Levande
skogar” har blivit ett argument för begränsningar av
skogsbruk. Det uppfattas ofta som en sanning trots att
det endast bygger på bedömningar av enskilda personer. Vi kommer i det följande att visa en annan bild.

Levande skogar har blivit en diffus hägring som
vi tror oss veta riktningen till, men som egentligen
aldrig kan hittas. Om en strävan att nå dit står över
allt annat, riskerar mycket av det andra att offras på
vägen. Risken med ett mål som inte uppfattas vara
möjligt att nå är att de som konkret har en möjlighet
att bidra till måluppfyllnad, dvs. skogsägare, entreprenörer, skogsägarföreningar, skogsbolag m.fl.
tappar motivationen att jobba mot målet.
Denna rapport fokuserar på miljömålet Levande
skogar, men problematiken är likartad för flera
andra miljömål. Vad gäller skogen märks problematiken särskilt också för miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv.

Miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av 16

miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet. Dessutom finns ett antal etappmål.
Flera av miljömålen berör skogen, men det
viktigaste av dessa är Levande skogar. Andra mål som är viktiga för skogen är Ett rikt
växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan,
Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande
våtmarker.
Till varje miljökvalitetsmål finns ett antal
preciseringar för att förtydliga målets innebörd. Dessa blir viktiga vid bedömningen om
målet har nåtts.
De etappmål som är viktiga för skogen är
främst de som är kopplade till biologisk mång-

fald. Bland annat finns mål kring hur mycket
natur som ska bevaras formellt eller genom
frivilliga avsättningar till år 2020.
Olika myndigheter har ansvar för att följa
upp och utvärdera de olika miljömålen. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för Levande
skogar. Naturvårdsverket har det övergripande
ansvaret att samordna arbetet med miljömålen
och uppföljningen av dem.
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Levande skogar
Miljömålet Levande skogar lyder ”Skogens och skogsmarkens värde
för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.
Regeringen har fastställt nio
preciseringar av miljökvalitetsmålet:

1

Skogsmarkens egenskaper och processer

2

Ekosystemtjänster

3

Grön infrastruktur

4

5

6

6

Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska
och biologiska egenskaper och processer är
bibehållna.

7
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

Skogens biologiska mångfald är bevarad
i samtliga naturgeografiska regioner och
arter har möjlighet att sprida sig inom sina
naturliga utbredningsområden som en del
i en grön infrastruktur.

8

9
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Naturtyper och naturligt förekommande arter
knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation
inom och mellan populationer.
Hotade arter och återställda livsmiljöer

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer
har återställts i värdefulla skogar.
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Främmande arter och genotyper

Främmande arter och genotyper hotar inte
skogens biologiska mångfald.
Genetiskt modifierade organismer

Genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Natur- och kulturmiljövärden i skogen är
bevarade och förutsättningarna för fortsatt
bevarande och utveckling av värdena finns.
Friluftsliv

Skogens värden för friluftslivet är värnade
och bibehållna.

Ansvarig myndighet för att följa upp Levande skogar
är Skogsstyrelsen.
I hittillsvarande uppföljningar har man konstaterat
att miljömålet inte kommer att nås med beslutade
styrmedel och att man inte kan se någon riktning
för utvecklingen i miljön.

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas”.
Illustratör: Tobias Flygar

De globala målen
om hållbar utveckling
FN har ställt upp 17 globala mål om hållbar utveck-

ling. Här uttalas tydligt att målen är integrerade och
odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Målen anses vara beroende av
varandra och inget mål går uttalat före något annat.
Sveriges miljömål anses utgöra det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de
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globala hållbarhetsmålen. Med utgångspunkten
att de globala målen om hållbar utveckling är
integrerade och odelbara finns ett behov att anpassa miljömålen så att de inte ges större tyngd
än andra mål och att avvägningar dem emellan
möjliggörs på ett betydligt tydligare sätt.

Brister i dagens system
Brister i miljömålssystemet har uppmärksammats i

flera tidigare utvärderingar . Dessa behandlar till
vissa delar samma problematik som lyfts i det följande.
För att Levande skogar på ett bra sätt ska kunna
bidra till en önskvärd samhällsutveckling krävs att
hanteringen av målet utvecklas i flera avseenden.
Det krävs bättre avvägningar mot andra samhällsmål, preciseringar som är möjliga att nå och en trovärdig uppföljning. Samtidigt måste målen stämma
överens med de politiska intentionerna. Dessa
aspekter behandlas i följande avsnitt.
123

Avvägningar mot andra
samhällsmål – behov, och brister
i nuvarande system
Ett problem med miljömålssystemet är bristen på avvägningar mot andra samhällsmål och miljömål. Det
finns inga andra uppsatta samhällsmål i samma hierarki men det finns en uttalad politisk inriktning om
att miljömålen ska vara vägledande i andra verksamhetsområden. Exempelvis anges i Naturvårdsverkets
instruktion att man ska verka för att nå miljömålen
samtidigt som det saknas ett uttalat uppdrag att en
intresseavvägning ska göras mot andra intressen.
Bristen på avvägningar blir problematisk när
målen är visionära och man inte kan se någon slutpunkt då målet ska vara nått.
Av de 16 miljömålen är det endast i målet Begränsad klimatpåverkan det anges att avvägningar ska
göras. Där anges ”Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras”.
Bevarandet av biologisk mångfald får således inte
äventyras i klimatarbetet. Någon motsvarande skrivelse att måluppfyllnaden inte får påverka klimatet
eller andra samhällsmål negativt, finns inte i de andra målen. Det blir problematiskt med det utopiska
synsätt man tillämpar på biologisk mångfald.
Nedan behandlas några andra samhällsmål som
kan påverkas av ambitionsnivån för Levande skogar.

Klimat
Den svenska klimatpolitiken förutsätter att skogen
är en förnybar resurs och att skogen gör störst nytta
för klimatet om den brukas. De flesta svenska forskare som forskat med inriktning på skog och klimat
menar också att skogen gör störst nytta när den
brukas, åtminstone i ett lite längre perspektiv.
Visserligen kan skogen, i det korta perspektivet,
binda mer kol om den inte avverkas. Men i ett längre perspektiv kommer tillväxten att minska och på
lång sikt helt upphöra, om skogen inte förnyas. Då
är det betydligt bättre om den används till att ersätta
fossila och energikrävande produkter.
Att en hög tillväxt i skogen är bra för klimatet är står
utom tvivel. Kolförrådet i Sveriges stående skog har fördubblats de senaste 100 åren. Detta trots att betydligt
mer virke än vad som idag står i skogen har avverkats
under samma period. Den koldioxidbindning detta
inneburit hade aldrig kunna förverkligas utan ett
skogsbruk där skogsägare som föryngrat skogen sett
en möjlighet att en gång kunna avverka. Och alternativet att använda ändliga resurser till det vi nu använt
skogen till hade varit betydligt sämre för klimatet.
Det är givet att exempelvis glesa skogar och bränder, som idag sannolikt utgör ett par av de viktigaste
bristfaktorerna för biologisk mångfald, påverkar klimatet negativt. Att bevara skogen som ett kollager är
vidare förenat med stora risker ur klimatperspektiv.
Stående skog är ett betydligt mer osäkert kollager än
kol och olja djupt i berggrunden. Ur ett klimatperspektiv är det en fördel om skogen tillvaratas istället
för att utsättas för brand, stormar eller storskaliga
insektsangrepp.
Resursbehov
Världens behov av resurser är enormt. Världens befolkning ökar samtidigt som människors välfärd runt
om i världen också ökar. Vi måste därför i allt större
omfattning använda förnybara resurser, både för miljön och för att resurserna långsiktigt ska räcka till.
Skogsbruk har en påverkan på naturen, men är
oftast betydligt bättre än alternativen. Exempelvis

1) Miljömyndighetsutredningen, SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete
2) Styrutredningen, SOU 2007:75 Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning
3) Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål, s. 14
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betong och cement innebär inte bara förbrukning
av stora mängder fossil energi. Det innebär också
stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden
då kalken på många håll i världen bryts i biologiskt
mycket värdefull natur.
Produktionen av bomull påverkar vattentillgången
i delar av världen där vatten är en bristvara, Samtidigt medför bomullsodlingen en omfattande
användning av kemiska bekämpningsmedel. Kan
bomull ersättas av skogsfibrer är det en stor miljöframgång.
Men användning av skogsprodukter innebär inte
nödvändigtvis att man ersätter andra material. Det
betyder inte att det är dåligt att skogen används.
Exempelvis att vi, och alltfler människor i världen, har
tillgång till hygienprodukter som toalettpapper och
bindor bör ses som positivt. Den mycket begränsade
miljöpåverkan produktionen av sådana varor ger måste
ses som acceptabla i förhållande till dess stora nytta.
Samhällsekonomi och arbetstillfällen
Exportvärdet av skogsnäringens produkter låg 2019
på 150 miljarder kronor. Av svensk industris totala
sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent4.
70 000 människor är direkt anställda i skogsnäringen. När man räknar in alla underleverantörer
är 120 000 människor sysselsatta i branschen.
De anställda i skogsnäringen genererar stora skatteintäkter genom kommunal och landstingsskatt.
I exempelvis Västernorrlands län motsvarar skatteintäkter från sysselsatta i skogsnäringen inklusive
underleverantörer, finansieringen av 3800 offentlig-

70 000 människor är direkt anställda i
skogsnäringen. När man räknar in alla
underleverantörer är 120 000 människor
sysselsatta i branschen.

anställda personer5. Skogsnäringen har därmed stor
betydelse för välfärden i landet.
Helt klart har skogsbruket stor betydelse för
samhällsekonomin och sysselsättningen. Idag avverkas nästan hela den löpande tillväxten i den skog
som inte undantagits för naturvård. Det gör att det
saknas utrymme att avsätta mer skog utan att det får
konsekvenser för samhällsekonomin.
Landsbygdsutveckling
Skogsbruket är mycket viktigt för landsbygden. Det
bidrar förstås till direkta arbetstillfällen, men de
mer indirekta effekterna är sannolikt ännu viktigare.
Många företagare på landsbygden har skogsbruket
som en bisyssla, som ändå är viktig för ekonomin.
Särskilt för jordbruksföretag är skogsbruket viktigt.
Förutom eget arbete innebär skogsbruket en viktig
säkerhet för investeringar. Antingen kan man avverka för att bekosta nödvändiga investeringar i jordbruket eller använda skogen som säkerhet i bank.
Att landsbygdsbefolkningen ofta äger skog bidrar
även till investeringar hos allmänheten. Exempelvis
kan husrenoveringar ofta bekostas med skogsavverkningar. Det i sin tur skapar förutsättningar för ett
lokalt näringsliv.
Osäkerheter kring möjligheten att nyttja skogen,
exempelvis till följd av styrmedel kopplade till
miljömålen, gör att skogen inte på samma sätt kan
möjliggöra investeringar.

Generationsmålet
och helhetsperspektivet
Generationsmålet är ett övergripande mål som ska
ge en inriktning för den svenska miljöpolitiken och
vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället. Generationsmålet innebär att de stora
miljöproblemen ska vara lösta utan att orsaka ökade
miljöproblem utanför Sveriges gränser.
I propositionen som föregick utformandet av
miljömålssystemet i sin nuvarande form anges att
”Generationsmålets strecksatser är övergripande för alla
miljökvalitetsmål och är avsedda att säkerställa att tvärsektoriella frågor integreras i miljömålssystemet. De ska
därför ingå som kriterier när förutsättningarna för att nå
miljökvalitetsmålen bedöms och i de konsekvensanalyser
som görs för de strategier med etappmål och åtgärder som
föreslås för att nå målen” 6.
I samma proposition tydliggörs att formuleringen

4) www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/skogsindustrin-i-korthet/skogsindustrins-betydelse/
5) www.skogsindustrierna.se/aktuellt/nyheter/2018/08/nytt-satt-att-rakna-visar-skogsnaringens-betydelse-for-valfarden/
6) Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
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”miljöproblemen ska vara lösta utan att orsaka
ökade miljöproblem utanför Sveriges gränser” inte
bara syftar på svensk konsumtion som påverkar
miljön i andra länder, utan man ska väga in effekten
av hur alla politiska beslut kan påverka vår export av
miljöpåverkan.
Vi bör således exempelvis även beakta hur begränsningar i nyttjandet av svenska resurser kan
påverka möjligheten att begränsa miljöpåverkan i
andra länder.
Trots den tydliga politiska viljan har intentionerna
sällan speglats i myndigheternas utvärderingar,
slutsatser och förslag till åtgärder. Generationsmålet
och svenska skogsprodukters betydelse för att bidra
till en hållbar utveckling i andra länder nämns överhuvudtaget inte i den senaste fördjupade utvärderingen av Levande skogar7.

Dagens preciseringar gör
att Levande skogar kan inte nås
Det är ytterst tveksamt om det överhuvudtaget är
teoretiskt möjligt att nå Levande skogar om det följs
upp utifrån sina preciseringar.
Nedan följer exempel på detta utifrån några preciseringar till målet.
Skogens biologiska mångfald är bevarad i alla
naturgeografiska regioner
Ofta tolkas denna precisering som att det är exakt
den mångfald vi har idag som ska bevaras och att vi
ska ha livskraftiga stammar av alla naturligt förekommande arter8. Rödlistan blir ett viktigt kriterium för uppföljningen och helst ska inga arter vara
rödlistade. I Artdatabankens klassning är nämligen
livskraftiga arter just sådana som inte är rödlistade.
Detta kan tolkas som att så länge vi har rödlistade
(eller hotade) arter har vi inte nått målet. Arter som
är mycket sällsynta har inte livskraftiga stammar,
och många arter är naturligt sällsynta.
Oberoende av detta kommer några av dessa arter
att dö ut, antingen nationellt eller i någon naturgeografisk region, oavsett vad vi gör i skogen. Med
ovanstående synsätt kan preciseringen därför omöjligt nås. Av de 84 skogslevande arter som klassas som
akut utrotningshotade är huvuddelen listade för att
de har en mycket liten population eller mycket liten
förekomstarea. Det största hotet mot dessa arter är

slumpmässiga lokala utdöenden, och inte i första
hand skogsbruk.
Har man istället ett synsätt som innebär att vi ska
bevara en rik men föränderlig biologisk mångfald,
där vissa arter ökar samtidigt som vissa arter tillåts
minska så kanske vi redan nått preciseringen. Vi är
åtminstone på god väg. Men detta synsätt tillämpas
inte av myndigheterna.
Naturtyper och naturligt förekommande arter
knutna till skogslandskapet har gynnsam
bevarandestatus
Bevarandestatusen för naturtyper följs upp utifrån
Artdatabankens definitioner och kriterier för de
naturtyper som finns upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv. För att bevarandestatusen ska anses vara
gynnsam för skogsmiljöerna ska de utgöra minst 20
% av deras bedömda utbredning i ett förindustriellt landskap, ett bedömningskriterium Sverige är
ensamma om i EU. För exempelvis Västlig taiga krävs
4,3 miljoner hektar för gynnsam bevarandestatus
enligt de kriterier Artdatabanken och Naturvårdsverket valt. Idag har vi bara hälften av det som uppfyller
kriterierna.
För att klara miljömålet måste vi öka mängden
naturtypsklassad areal med mer än 2,5 miljoner ha,
vilket är mer än all skog i Dalarna (Dalarna har 2,3
miljoner ha skog inkl impediment). Att skapa nya skogar som uppfyller kriterierna tar många decennier
upp till ett sekel, och med konsekvenser för andra
samhällsmål.
Genom att överlåta till Artdatabanken att bestämma kriterierna för vad som krävs för att nå gynnsam
bevarandestatus har man gjort preciseringen i
praktiken onåbar.
Lika orealistiskt är det att nå gynnsam bevarandestatus för alla arter. Arter har gynnsam bevarandestatus när de på lång sikt bedöms förbli en
livskraftig del av sin miljö. Det innebär således även
här att rödlistade arter ofta inte anses ha gynnsam bevarandestatus. Att arter uppfyller kriterier
för rödlistning är fullständigt naturligt. Att några
arter alltid kommer att minska är givet, inte sällan
beroende på att andra arter ökar. Likaså blir arter
som är naturligt mycket sällsynta rödlistade. Även
detta innebär således ett orealistiskt, och knappast
önskvärt mål om att vi inte ska ha några arter som
är mycket sällsynta.

7) Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2 Skogsstyrelsen.
8) T.ex. Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662, 2015. bl.a s 248
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Taigablåstjärt är exempel på
en art som nyligen tillkommit
till den svenska faunan.
Den är rödlistad och
hotad för att den fortfarande har en liten
population. Den bidrar
därmed till att miljömålen inte nås.

Bild: Creative Commons

Hotade arter har återhämtat sig
Denna precisering tolkas ofta som att alla de hotade
arterna ska ha återhämtat sig.
Som nämnts ovan är de flesta arterna naturligt
sällsynta, och mycket sällsynta arter kommer alltid
att vara hotade eftersom risken för utrotning ökar
med minskad population. Vi kommer alltså alltid ha
hotade arter. Ju rikare mångfald vi har desto fler blir
de hotade arterna. Ett mål om att alla hotade arter
ska ha återhämtat sig, dvs inte längre vara hotade, är
därför fullständigt orealistiskt och knappast önskvärt.
En rimligare tolkning av att ”hotade arter har
återhämtat sig” skulle ju förstås kunna vara att ett
antal hotade arter har återhämtat sig. Då skulle preciseringen vara realistisk och kanske även uppnådd,
men så har det inte tolkats av myndigheterna.

En restriktiv tolkning av Levande skogar
omöjliggör uppfyllnad av Generationsmålet
Så som miljömålen följs upp utifrån dess preciseringar kan de alltså inte nås ens i teorin. Men även
med en mer generös tolkning av Levande skogar
kan vi inte säga att vi klarat miljömålen om vi inte
också nått generationsmålet. Generationsmålet
innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta
utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sveriges
gränser. Globalt är vår kanske största utmaning hur
vi ska ersätta fossila och miljöskadliga produkter
och energislag. För att klara generationsmålet är
därför ett aktivt skogsbruk med export av miljövänliga produkter vårt kanske viktigaste redskap. Vi kan
alltså inte tro att vi kan klara miljömålen genom att
minska användningen av skogen.

Brister i uppföljningen
Miljömålen följs upp varje år genom årlig uppföljning som sker både nationellt och regionalt. Vart
fjärde år görs en fördjupad utvärdering av miljömålen. Den sista gjordes 2019.
Vid uppföljningarna konstaterar man att miljömålet Levande skogar inte kommer att nås och att man
inte ser någon riktning för utvecklingen i miljön.
Inga åtgärder tycks kunna påverka denna bedömning i positiv riktning.
Trots en ambitiös miljöpolitik och en uttalad
politisk ambition att miljömålen ska vara realistiska
är det bara ett (Skyddande ozonskikt) av 16 miljömål
som anses vara möjliga att nå med dagens styrmedel. Statskontoret9 bedömer att bidragande orsaker
till att målen inte nås är att flertalet mål är visionära
till sin karaktär och myndigheterna i de flesta fall
endast har en begränsad möjlighet att påverka måluppfyllnaden.
Vid bedömningen av huruvida miljömålen kan nås
beaktar man särskilt deras preciseringar. Men även
ett antal indikatorer används vid uppföljningen.
Förutom bedömningar av om målen nås och hur
miljön utvecklas lämnar man i samband med utvärderingen förslag till åtgärder och styrmedel för att
bättre nå målen.
Ingen vet vilka förutsättningar som
ska vara uppfyllda när målen är nådda
Miljömålen är diffust utformade, men ska enligt de
politiska besluten ”inte vara formulerade på ett sätt
som gör dem omöjliga att nå10”. Syftet var således
aldrig att de skulle tolkas på det sätt myndigheterna
tolkar dem idag. Preciseringarna kan därför inte sägas ge mycket vägledning för hur tillståndet i skogen
ska se ut när Levande skogar är uppnått.
Ingen vet därför idag vilka förutsättningar som
ska vara uppfyllda när målet är nått. Hittillsvarande
bedömningar att målet inte kommer att nås bygger
därmed på subjektiva bedömningar. Det går inte att
tro att några särskilda insatser kommer att leda till att
målet nås, så länge myndigheterna anser att miljöarbetet i skogsbruket är otillräckligt.
I många fall förs en argumentation kring att vissa
åtgärder är en förutsättning för att miljömålet Levande skogar ska nås. Sådan argumentation är dock
vilseledande eftersom inget talar för att några specifika åtgärder leder till att målet faktiskt nås.

9) Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet – Slutrapport. Statskontoret 2014:10.
10) Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
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Indikatorer till Levande skogar
Det finns fem stycken huvudindikatorer som används för att mäta hur det går med miljömålet
Levande skogar. Dessa bygger i stor omfattning på
vederhäftig statistik och redovisas på miljömåls
webben11. Dessa indikatorer är:
Formellt skyddad skog, frivilliga avsättningar,
hänsynsytor samt improduktiv skogsmark
Gammal skog
Häckande fåglar i skogen
Miljöhänsyn i skogsbruk
Strukturer i skogen
Indikatorerna har i huvudsak haft positiva trender.
Ändå konstaterar myndigheterna vid varje fördjupad utvärdering att målet inte nås och att man
inte kan se någon tydlig riktning för utvecklingen
i miljön. Positiva trender för huvudindikatorerna
tycks inte ha någon betydelse för bedömningen av
måluppfyllelse och riktning.
Utöver de indikatorer som redovisas på miljömålswebben finns ett stort antal övriga indikatorer
och mått som Skogsstyrelsen beslutat om och som
används i miljömålsuppföljningen. Det är mycket
svårt att uttyda på vilket sätt dessa används.
Många av de övriga indikatorerna är utformade

så att de bara kan ge negativa utslag (t.ex. avverkade
nyckelbiotoper, rödlistade arter, rödlistade arter med
minskande populationer) eftersom motsvarande positiva trender inte mäts (utvecklade naturvärden med
nyckelbiotopskvalitet, arter som ökar i antal mm).
Andra indikatorer handlar mer om Skogsstyrelsens verksamhet än om utvecklingen i skogen. Indikatorns utveckling blir då helt beroende av myndighetens budget och vilka uppdrag man får. Hit hör
Registrerade nyckelbiotoper och Ekonomiska stöd
till natur- och kulturmiljövårdande insatser. Att den
landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen nu
upphör kommer därmed sannolikt bedömas som en
negativ post i utvärderingen av miljömålen.
Som indikator för preciseringen ”Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna” gör Skogsstyrelsen en
subjektiv statusbedömning av 31 ekosystemtjänster12.
Rapporten ger en mycket dyster bild av skogens förmåga att skapa nytta för människor och i den dras
slutsatsen att endast en tredjedel av ekosystemtjänsterna har god status. Exempel på ekosystemtjänster
som anses otillräckliga är förebyggande av erosion
och jordras, biologisk mångfald samt habitat och
livsmiljöer. De två senare är två olika beskrivningar
av biologisk mångfald, som i andra sammanhang

11) https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/
12) Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13 Skogsstyrelsen.
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inte brukar räknas som en ekosystemtjänst i sig.
Biologisk mångfald har dock en avgörande betydelse för andra ekosystemtjänster. Skogsstyrelsen
motiverar bristen på biologisk mångfald med att
många arter är rödlistade och att sällsynta arter inte
har gynnsam bevarandestatus. Utifrån det perspektivet kan man knappast säga att förlust av biologisk
mångfald gör att de andra ekosystemtjänsterna inte
levereras i tillräcklig grad.
Bristande oberoende i uppföljningen
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket är myndigheter
med stort ansvar för hur skogs- och miljöpolitiken
genomförs. Ändå är det samma myndigheter som
ska utvärdera miljömålen.
Miljömyndighetsutredningen13 pekar på problemet
att det inte finns någon oberoende regelbunden samhällsövergripande utvärdering av miljömålssystemets
resultat. Utredningen konstaterar att samma myndigheter som genomför uppföljningarna och utvärderingarna har också till uppdrag att utveckla mål, strategier, styrmedel, genomföra och beställa forskning,
betala ut bidrag m.m. för att miljömålen ska nås.
Förutom att bedöma miljömålsuppfyllnaden ska
myndigheterna föreslå åtgärder och styrmedel i samband med utvärderingen. Utvärderingen av miljömålen riskerar därmed att bli en argumentation för
en önskelista av insatser och resurser som kommer
myndigheten till del. En bristande måluppfyllelse
ökar förutsättningarna för en stark budget för miljöåtgärder till myndigheterna.

När miljömålen sedan hanterats lägre ner i
hierarkin har de uttolkats på ett sätt som gör dem
omöjliga att nå ens i teorin. Uppföljningen har blivit
detaljfokuserad istället för övergripande.
Detta har skett i flera steg. Regeringen har utifrån
miljömålsmyndigheternas förslag beslutat om preciseringar som ger ett visst tolkningsutrymme, men
som med en snäv tolkning är teoretiskt omöjliga att
nå. I uppföljningen har miljömålsmyndigheterna
tolkat dessa på ett sätt som inte möjliggör måluppfyllelse. Samtidigt anser man att det inte går att se
någon riktning i miljön trots att de indikatorer som
redovisas på sverigesmiljömål.se i huvudsak visar
positiva trender. Än mer problematiskt blir det när
man överlåtit till Artdatabanken att sätta kriterier
för vad som krävs för att nå preciseringarna. Det
gäller särskilt bedömningar av arters och natur
typers bevarandestatus, men även rödlistningen.
Politiken har i praktiken tappat kontrollen över
miljömålssystemet och låtit tjänstepersoner långt
ner i hierarkin ta de beslut som i slutändan blir
avgörande för stora delar av vår miljöpolitik.
På följande sida beskrivs schematiskt hur de bedömningar som gjorts av tjänstepersoner fått följden
att miljömålen tagit en helt annan riktning än vad
politiken från början avsåg.

Den politiska viljan och resultaten
när myndigheterna tog över
I den av riksdagen antagna miljömålspropositionen14
föreslogs ändrade bedömningsgrunder i miljömålssystemet. Där uttrycktes att målen skulle vara fortsatt
ambitiösa men inte formulerade på ett sätt som gör
dem omöjliga att nå. Vidare angavs att ”Generationsmålets strecksatser är övergripande för alla miljökvalitetsmål, och avsedda att säkerställa att tvärsektoriella
frågor integreras i miljömålssystemet” samt att ”Bedömningar av möjligheterna att nå miljömålen bör
göras utifrån ett helhetsperspektiv”. Syftet var således
att göra miljömålen nåbara samtidigt som bedömningarna skulle anta ett helhetsperspektiv.

13) Miljömyndighetsutredningen, SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete
14) Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete

14

MIL J Ö M Å L F Ö R EN H Å L L B A R F R A M T ID – L RF SKO G SÄG ARNA 2020

Dessa har nåtts eller är nära
att nås.

Till exempel mål om bevarande
av land- och sötvattensmiljöer.

MÅLÖVERGRIPANDE

REALISTISK MÖJLIGHET TILL MÅLUPPFYLLELSE

Bedömningar av möjligheterna att
nå miljömålen bör göras utifrån ett
helhetsperspektiv.

Generationsmålets strecksatser är
övergripande för alla miljökvalitetsmål, och avsedda att säkerställa
att tvärsektoriella frågor integreras
i miljömålssystemet.

Generationsmålet (förbehåll att de
stora miljöproblemen ska vara lösta
utan ökade miljöproblem utanför
Sveriges gränser).

En förändrad bedömningsgrund för
miljökvalitetsmålen föreslås som
innebär att målen fortsatt är mycket
ambitiösa – men inte formulerade
på ett sätt som gör dem omöjliga
att nå.

Ny miljömålsstruktur
(prop 2009/10:155

Etappmål

ARTDATABANKEN

MILJÖMÅLS MYNDIGHET

BESLUTANDE INSTANSER

REGERING

RIKSDAG

Miljömål – möjlighet till måluppfyllelse

Ger stort tolkningsutrymme men
leder lätt till tolkningar där målen
inte kan nås.

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet
har gynnsam bevarandestatus.

Till exempel har hotade arter
återhämtat sig och livsmiljöer har
återställts i värdefulla skogar.

Preciseringar

Förslag till preciseringar

Schematiskt bild över hur de
bedömningar som gjorts av
tjänstepersoner fått följden
att miljömålen tagit en helt
annan riktning än vad politi-

DETALJFOKUS

MÅLET KAN OMÖJLIGT NÅS

Dessa mål kan inte nås ens
i teorin.

Inga arter ska vara hotade,
vilket bland annat innebär att
vi inte ska ha sällsynta arter.

Artdatabankens kriterier för
gynnsam bevarandestatus innebär att ytterligare 2,5 miljoner
ha naturskog ska nyskapas på
kort tid.

Följs upp utifrån preciseringar
och indikatorer, vilka delvis
bygger på Artdatabankens
bedömningar.

Uppföljning

Bedömningar av
arters och naturtypers
bevarandestatus

hierarkin ta de beslut som
i slutändan blir avgörande
för stora delar av vår miljöpolitik.

Ytterligare indikatorer används utan
att redovisas offentligt till exempel:
Artdatabankens rapportering enligt
artikel 17 i EU:s livsmiljödirektiv.
Hotade arter enligt rödlistan.

I huvudsak positiva trender för de
indikatorer som redovisas på sverigesmiljömål.se

Indikatorer

Rödlistning

ken från början avsåg.
Politiken har i praktiken tappat kontrollen över
miljömålssystemet och låtit
tjänstepersoner långt ner i

Synen på biologisk mångfald
avgör måluppfyllnaden
Vilken mångfald ska vi bevara?
Miljömålet Levande skogar anger att den biologiska
mångfalden ska bevaras. Ofta är det just biologisk
mångfald som ges störst tyngd i målet. Det blir därför mycket viktigt vad man menar med en bevarad
biologisk mångfald. I preciseringarna har man
angett att den ska bevaras i alla naturgeografiska
regioner. Det framgår dock inte om mångfalden ska
bevaras så att den ser ut precis som idag, eller om vi
ska bevara en rik, men i viss mån föränderlig, biologisk mångfald. Skillnaden för möjligheten att uppnå
målet blir enorm.
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Kan en specifik biologisk mångfald bevaras?
Tanken att inga arter får minska på ett betydande
sätt, att inga arter ska vara rödlistade eller att alla
arter ska ha gynnsam bevarandestatus speglar ett
synsätt där en specifik biologisk mångfald ska bevaras. Synsättet innebär att varje förlust av en art eller
genetisk variation lokalt, regionalt eller nationellt
också är en förlust av biologisk mångfald även om
nya arter och genetiska varianter tillkommer.
Att bevara en sådan mångfald är dock inte möjligt
oavsett vilka insatser som görs. Även insatser för
att bevara mångfalden leder till att andra delar av
mångfalden minskar eller försvinner. Skulle vi exempelvis drastiskt minska trakthyggesbruket skulle
på sikt många ljusälskande och störningsgynnade
arter minska och i många fall rödlistas. Att vissa
arter ökar får till följd att andra minskar.
Ett exempel är ejdern som minskat kraftigt och
nu betraktas som starkt hotad av Artdatabanken.
Minskningen beror delvis på att ejdern tidigare
hade mycket starka populationer till följd av höga
näringshalter längs kusterna, vilket gav god tillgång
på blåmusslor. När näringsläckaget från jordbruket
minskade blev det färre ejdrar. Ett annat skäl till ejderns nedgång är de kraftigt ökade populationerna
av havsörn.
Många av de hotade arterna finns i Sverige på
gränsen av sitt utbredningsområde. Sådana arter
hotas ofta lika mycket av slumpmässiga förändringar
och utdöenden som av markanvändningen. Att
sådana arter ibland försvinner från svenskt territorium samtidigt som nya tillkommer är helt naturligt.
Det betyder inte att arterna är globalt utrotade eller
ens borta från Sverige för alltid. Detsamma gäller
förstås regionala utdöenden, vilket gör att vi inte
heller kan förvänta oss exakt samma artuppsättning
i alla naturgeografiska regioner över tid.
Utdöendeskuld är ett begrepp som innebär att
arter är dömda att dö ut, nationellt, regionalt eller
lokalt, till följda av förändringar som redan skett.
Arterna anses leva kvar på övertid trots att det egent-

ligen inte finns tillräckligt mycket kvar av deras livsmiljö i landskapet för att de långsiktigt ska överleva.
Det gäller sannolikt många arter knutna till trädbärande kulturmiljöer som inte längre hävdas. I många
fall är det mer än 100 år sedan miljöerna minskade
eller försvann. Exempelvis ökar mängden död ved i
Sveriges skogar och vi har idag mer död ved (åtminstone hård död ved) än vad vi haft på över 100 år.
Ändå anses bristen på död ved vara en av huvudorsakerna till att många skogslevande arter är rödlistade.
Arterna anses anpassade till ett naturtillstånd där
mängden död ved var ännu mycket högre.
Problemet med att bevara de arter som utgör en
utdöendeskuld, är att det inte räcker med att bevara
den natur vi har idag. Bevarandet förutsätter att
vi till stora delar återskapar ett historiskt landskap
som vi var tvungna att lämna för att få den välfärd
vi lever i idag. Det skulle innebära mycket stora
uppoffringar och medföra att helt andra arter skulle
minska så kraftig att de uppfyller kriterierna för
rödlistning.
Bevarandet av en rik men
föränderlig biologisk mångfald.
En annan syn på vad bevarande av biologisk mångfald innebär är att vi ska bevara en minst lika rik
biologisk mångfald som idag. Vi ska inte ha någon
nettoförlust av biologisk mångfald. Det innebär en acceptans för att vissa arter minskar och ibland försvinner t.ex. regionalt, om samtidigt lika många nya arter
tillkommer eller ökar i motsvarande omfattning.
Många av de miljöer som anses viktiga för den
biologiska mångfalden återskapas i minst samma takt
som de försvinner i samband med skogsbruk. Det gäller exempelvis gamla skogar, död ved och grova lövträd. De nya miljöer som skapats innebär en i många
avseenden rikare mångfald. Ingenting talar för att
dessa miljöer bara koloniseras av generalist-arter som
redan är vanliga i skogen. De flesta arterna i nästan
alla ekosystem är sällsynta. Det borde också innebära
att de nya miljöerna koloniseras av en mängd sällsynta arter. Inte alltid samma arter som funnit historiskt,
men sannolikt en minst lika rik biologisk mångfald
som den som fanns för t.ex. 20 år sedan.
Norska forskare menar att nytillskottet av död ved
kommer innebära att ett stort antal nya, ofta sällsynta, vedsvampar etablerar sig. Så sker för att vi utgör en

del av en global artpool, samtidigt som många arter
har en god spridningsförmåga. Istället för en utdöendeskuld har vi därför en invandringskredit. Många av
dessa arter kommer på sikt att rödlistas just för att de
är sällsynta. Följden blir fler rödlistade arter15.
Hur kan bevarandet av en
rik biologisk mångfald följas upp?
Idag är det vanligt att man hänvisar till rödlistan
när man vill visa på utvecklingen för den biologiska
mångfalden. Problemet med rödlistan är att den
bara listar arter som är mycket sällsynta eller som
bedöms minska. Någon statistik på att arterna faktiskt minskar finns i flertalet fall inte, utan antagandena bygger i stor utsträckning på bedömningar.
Rödlistan osynliggör det faktum att många arter
samtidigt ökar. Den ger därför en missvisande bild
av utvecklingen för hela mångfalden.
Det finns dock inventeringar som ger en mer
objektiv bild av utvecklingen för den biologiska
mångfalden. Hur det går för olika strukturer och
miljöer i skogen kan följas genom data från Riksskogstaxeringen. Härifrån kan man få uppgifter
om hur mängden skog i olika åldersklasser och av
olika trädslag utvecklas. Man kan också få data om
förändringar av död ved, grova träd, beståndstäthet
och fältskikt. Det ger en bild av hur mångfalden av
miljöer förändras i skogarna, men indirekt också
hur förutsättningarna för arterna förändras.
Vad gäller fåglar ger Svensk fågeltaxering en bra
bild av utvecklingen för en stor del av Sveriges fågelarter genom de standardrutter som är utlagda på
ett objektivt sätt över hela landet och som inventeras
årligen. Genom inventeringen får vi inte bara kunskap om ett antal fågelarter som anses minska utan
en mer heltäckande bild där vissa arter minskar och
andra ökar.
Tyvärr saknas den här typen av objektiva inventeringar för andra artgrupper inklusive de som hyser
flest arter; insekter, svampar, lavar och mossor. Vill vi
ha en mer sanningsenlig bild behövs löpande inventeringar som på ett objektiv sätt, utifrån stickprov, visar
hur det går för ett större urval av arter än fåglar.

15) Vedlevende rødliste-sopper og norsk skogbruk. En kritisk gjennomgang av Norsk Rødliste for Arter 2010. Oppdragsrapport 05/2015 fra
Skog og landskap. Jørund Rolstad og Ken Olaf Storaunet
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Den svenska skogen binder
över 83% av Sveriges
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Den faktiska utvecklingen
för skogens mångfald
Det är svårt att entydigt säga hur utvecklingen ser ut
för skogens biologiska mångfald eftersom delar av
mångfalden har negativa trender medan trenderna
för andra delar är positiva. Någon faktisk statistik för
hur det går för enskilda arter saknas. Ett undantag
från detta är fåglar där bra statistik finns, se nedan.
Det finns dock statistik över hur det går för många
av de miljöer och strukturer som anses viktiga för
biologisk mångfald.
Statistik över utvecklingen av skogens miljöer
Genom Riksskogstaxeringens systematiskt utlagda
provytor finns bra statistik över utvecklingen av
skogstillståndet sedan nästan 100 år tillbaka i tiden.
I senare tid har inventeringen utvecklats för att även
omfatta en del parametrar med koppling till biologisk

mångfald. Inventeringen ger i många avseenden en
mycket bra bild av utvecklingen för skogens miljöer.
Arealen skog i Sverige är relativt konstant. Det gör
att en ökning av en livsmiljötyp alltid kommer att
följas av en minskning av en annan. Om skogarna
exempelvis blir mer virkesrika är risken därför
stor vi får färre glesa skogar. Det svåra är därför
att avgöra vilka strukturer och skogstyper som är
viktigast för den biologiska mångfalden. Faktorer
som ofta anses avgörande för rödlistade arter är
död ved, gamla och grova träd samt ädellövskog och
andra lövträd. Gran är dock det trädslag som hyser
flest rödlistade arter16, mycket beroende på att det är
vanligast och därför totalt sett hyser flest arter.
Figurerna i detta avsnitt bygger på data från
Riksskogstaxeringen. Motsvarande figurer finns i
Riksskogstaxeringens rapport Skogsdata 202017 som
utgör en del av Sveriges officiella statistik.

16) Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Artdatabanken.
17) Skogsdata 2020. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen. Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå

DÖD VED

GAMMAL SKOG

Mängden död ved har ökat markant sedan 1990talet och vi har mer hård död ved idag än vad som
fanns för 100 år sedan. Statistik om nedbruten död ved
finns dock endast från 1990-talet. Vad gäller sådan ved
är trenden inte lika tydlig.
Förutsättningarna för arter knutna till död ved borde
generellt ha förbättrats till följd av ökningen, åtminstone de senaste decennierna. Att den döda veden ökar
innebär dock inte att alla typer av död ved ökar. Det är
inte lika tydligt att mer nedbruten död ved ökar. En ökad
mängd hård död ved borde dock på sikt innebära att den
nedbrutna veden ökar.

Mängden gammal skog har ökat markant sedan mitten av 1990-talet och i södra Sverige har vi idag mer
gammal skog än när Riksskogstaxeringens mätningar
började för snart 100 år sedan.
Areal gammal skog. 1985 – 2016
Produktiv skogsmark.
1000 ha
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Boreal region >140 år

Volym död ved fördelad på nedbrytningsgrad. 1996 – 2016
Produktiv skogsmark, exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk.
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LÖVSKOG

GROVA TRÄD

Mängden lövträdsdominerad skog har ökat de senaste
decennierna, särskilt i södra Sverige. Även arealen ädellövskog har ökat vilket gäller både den äldre ädellöv
skogen och totalarealen18.
Arealen äldre lövrik skog har ökat markant sedan
mitten av 1990-talet. Hela ökningen har dock skett i
södra Sverige medan arealen varit relativt konstant i
norra Sverige.

Antalet grova träd har ökat under lång tid. Vad gäller
grova lövträd som ofta anses särskilt viktiga för mångfalden har ökningen varit dramatisk och vi har idag
mångfalt fler grova träd än vi hade för ett sekel sedan.
Virkesförråd grova lövträd. 1926 – 2016
All mark förutom ägoslagen fjäll och bebyggd mark.
Milj. m3sk
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Andel lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal.
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Produktiv skogsmark där minst hälften utgörs av lövträd. Exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk.
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Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden med minst 3/10-delar
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Ett skäl till att Sveriges skogliga naturtyper inte anses ha
gynnsam bevarandestatus när Sverige rapporterar statusen till EU, är att de bedöms minska i areal. Bedömningen saknar dock stöd i statistiken. Riksskogstaxeringen
visar på svagt positiva trender för naturtypsklassad skog
sedan man började göra naturtypsklassningen i inventeringen. Observera att det första 5-årsmedelvärdet (2010 i
figuren nedan) är osäkert på grund av att man då ännu
inte helt hittat rutinerna för inventeringen19.
Förändring av arealen naturtypsklassad skog
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18) S
 kogsdata 2014. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU
Riksskogstaxeringen. Tema Biologisk mångfald. Institutionen för skoglig
resurshushållning, SLU Umeå.
19) Muntlig uppgift från Riksskogstaxeringen.
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EXEMPEL PÅ SKOGSMILJÖER MED NEDÅTGÅENDE TREND

SÄRSKILT OM KONTINUITET

Skogsbrukets naturvårdsinsatser har i stor utsträckning fokuserat på skog med gamla träd, död ved och
lövträd som ofta bedömts vara de viktigaste för den
biologiska mångfalden. Insatserna har gett tydliga
resultat. Men när man fokuserar på vissa miljöer
åsidosätts ibland andra. Här följer därför några
exempel på miljöer där utvecklingen varit sämre.
Arealen äldre glesa skogar har minskat till följd
av effektiva föryngringar och för att skogar med dålig tillväxt prioriterats vid avverkning. Fram till 1994
fanns lagkrav på att ny skog skulle anläggas
om tillståndet var ”uppenbart otillfredställande”,
i första hand på grund av gleshet. Ett annat skäl till
minskningen är att skogarna idag sällan brukas med
plockhuggning eller blädning som ofta gav ljusa
relativt glesa skogar. I många skogar gick också ofta
betande djur förr, vilket bidrog till glesheten. Även
i naturreservat och andra avsättningar blir skogen
i genomsnitt alltmer virkesrik och därmed mindre
gles till följd av avsaknad av skötselåtgärder. De
äldre glesa skogarna är en viktig miljö för ljuskrävande arter som också behöver gamla eller grova
träd. De ger dock mindre produktion och är därför
till mindre nytta för klimatet.
Även arealen äldre örtrik granskog har minskat i
den brukade skogen enligt statistik från Riksskogstaxeringen. Dessa är ofta kalkbarrskogar som kan
vara viktiga särskilt för marksvampar och kärlväxter.
Det rör sig ofta om produktiva skogar som ofta präglats av olika former av brukande. Det gör att naturvärdena ibland varit svåra att identifiera och de har
därför inte blivit aktuella för frivilliga avsättningar.
I den statistik som visar en nedåtgående trend är
dock formellt skyddade områden som exempelvis
naturreservat exkluderade. I myndigheternas arbete
med formella avsättningar ges kalkbarrskogar en
prioritet. Mycket talar därför för att trenden i de
formellt avsatta områdena ser bättre ut.
I trädbärande betesmarker, lövängar och andra
gamla kulturmiljöer har ofta hävden upphört, vilket
lett till att miljöerna växt igen och förlorat sina naturvärden. Ungefär 700 skogslevande rödlistade arter
anses negativt påverkade av igenväxning. För en stor
del av dessa är avsaknad av bete eller annan hävd en
stor del av problemet. Eventuellt bör utvecklingen av
miljöer och arter knutna
tillsvenska
sådana kulturmarker
snaDen
skogen binder
rare föras till miljömålet
”Ett
rikt
odlingslandskap”
än
över 83% av Sveriges
”Levande skogar” eftersom
värdena
i stor omfattning
totala
utsläpp.
är knutna till jordbruket och gamla hävdformer.

Många arter som har svårt att sprida sig anses vara
mer eller mindre beroende av skogar som varit
kontinuerligt skogbevuxna över lång tid. Det saknas
tillförlitlig statistik över sådana skogar. Det är också
mycket svårt att avgöra när kontinuiteten brutits.
Nästan all skog har exempelvis påverkats av upprepade skogsbränder och många av de skogar som
avverkats med dimensionsavverkningar för länge
sedan hade efter avverkningarna så låga virkesförråd att det kan jämföras med det som ibland lämnas
som naturvårdshänsyn i dagens skogsbruk. Men om
vi förutsätter att med kontinuitet avses att skogen
aldrig under historisk tid varit mer eller mindre kal,
måste man utgå från att arealen kontinuitetsskogar
minskar eftersom sådana därmed inte kan nyskapas.
Hur utvecklingen påverkar arter som är knutna till
kontinuitet är svårbedömt. Många arter torde minska,
särskilt om de även är knutna till gles skog. Alla arter
kan dock sprida sig och flertalet bör samtidigt gynnas
av ökad tillgång på död ved och gamla träd. Många arter kan överleva på den hänsyn som lämnas i samband
med avverkning samtidigt som de allra mest värdefulla
kontinuitetsskogarna i stor utsträckning avsatts som
reservat, nationalpark och biotopskyddsområde eller
lämnats som frivilliga avsättningar.
I de fall vissa arter inte lyckas kolonisera nyskapade miljöer, trots att det är en för arterna lämplig
miljö, kommer miljön istället att koloniseras av
andra arter som ställer motsvarande krav på sin
miljö. Det innebär att artsammansättningen kommer att förändras, men inte nödvändigtvis att den
blir fattigare.
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Statistik om fåglar
Det saknas tillförlitlig statistik kring hur det går för
olika arter. Ett undantag från detta är dock fåglarna. Svensk fågeltaxering har på ett systematiskt och
objektivt sätt lagt ut standardrutter över hela landet
där fåglar inventeras med en fastlagd metodik
varje år. Utifrån detta får man en bra bild över hur
fåglarnas populationer förändras, åtminstone för de
fåglar som uppträder mer än sporadiskt.
Materialet har använts i en studie från SLU och
Lunds universitet20 som visar att av 58 skogslevande
fågelarter ökade antalet fåglar signifikant för 33
arter mellan år 1998 och 2015. 6 arter minskade i
antal och 19 hade stabila populationer. Även bland
de arter som ställer höga krav på sina skogsmiljöer
ökade antalet fåglar i huvudsak. Forskarna kopplar
den positiva utvecklingen till samma positiva utveckling för skogens miljöer. De senaste 10 åren har
utvecklingen planat ut, men sett över den senaste
20-årsperioden är utvecklingen mycket positiv.
Statistiken från Svensk fågeltaxering visar också
att det tillkommit mellan 7 och 8 miljoner par fåglar
i svenska skogar sedan 199821, en utveckling där
skogen sticker ut med betydligt positivare trender än
andra landskapstyper.

Vad säger rödlistan om arternas utveckling?
Rödlistan är en bedömning av arters situation och
deras risk att utrotas. Den kan ge värdefull information om hur det går för enskilda arter. Samtidigt ska
man vara medveten om att det saknas statistik om
trenderna för den absoluta merparten av de rödlistade arterna. Bedömningar om att de minskar är
just expertbedömningar som i sin tur ofta bygger på
bedömningar om hur det går för arternas miljöer.
I många fall antas att arterna inte kan tillgodogöra
sig de miljöer som nyskapas i landskapet. Vi vet därför inte hur många arter som verkligen minskar, av
de som rödlistats för att de bedöms minska. Samtidigt finns sannolikt andra arter som inte rödlistats
och som minskar i så stor omfattning att de skulle
uppfylla kriterierna för rödlistning.
En annan omständighet som gör rödlistan olämplig för att följa upp arternas trender är att listan
bara omfattar arter som antas minska och/eller är
sällsynta. Det framgår inte av rödlistan vilka arter
som ökar i antal, har stabila populationer eller som
tillkommit i den svenska naturen.

Förändring i antal fågelpar i Sverige 1998-2018
Uppskattat antal tillkommande eller förlorade miljoner fågelpar i Sverige
perioden 1998–2018. Skalan avser miljoner fågelpar. Figur från Svensk
fågeltaxerings årsrapport för 2018.
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20) Dafne Rahm et al 2016. What drives current population trends in forest birds – forest quantity, quality or
climate? A large-scale analysis from northern Europe. Forest Ecology and Management 385 (2017) 177–188
21) Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2018 för Svensk Fågeltaxering
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Miljömål för
en hållbar framtid!
Miljömålen för skogen behöver förändras. För att de
ska upplevas som eftersträvansvärda av skogsbrukets
aktörer måste de vara motiverande och upplevas
som möjliga att nå. Man måste också känna förtroende för att de utvärderas på ett objektivt sätt av
aktörer som inte har något intresse av ett visst utfall.
Men miljömål får inte heller fastställas oberoende
av andra samhällsmål. För att de ska utgöra ett effektivt instrument för strävan mot en hållbar framtid
måste avvägningar gör mot andra samhällsmål och
andra aspekter av hållbarhet.
Nedan följer några rekommendationer för att
göra miljömålssystemet och särskilt Levande skogar
mer motivationsskapande, bättre avvägt mot andra
samhällsintressen och mer i linje med de politiska
ambitionerna.

Omtag när målen löper ut
Hittillsvarande miljömål har haft år 2020 som slutår.
Det innebär att det är ett bra tillfälle att se över
Levande skogar, att skapa motivation och att återskapa förtroendet för systemet hos de intressenter
som påverkar och påverkas av miljömålet. En viktig
del i detta är att man ska kunna förutse vilka förhållanden som behöver vara uppfyllda för att målet ska
anses uppnått.
Integrering med de globala målen
för hållbar utveckling
Ett nytt miljömålssystem bör bättre integreras med
FN:s globala mål för hållbar utveckling där miljömålen utgör en del. En ny utveckling av miljömålen bör
ske parallellt med nationella mål utifrån de andra
aspekterna av hållbarhet under Agenda 2030 som
paraply. Målens utformning bör därmed beakta fler
sektorer i samhället än bara miljö.
Bättre avvägningar mot
andra miljö- och samhällsmål
Miljömålssystemet behöver bättre integreras med
andra samhällsmål, där avvägningar kan göras mellan målen. Det gäller särskilt de förslag till åtgärder
som aktualiseras till följd av måluppföljningen.
Generationsmålets överordnade roll behöver förtydligas liksom att generationsmålet i enlighet med
de politiska intentionerna blir vägledande när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms,
samt vilka åtgärder och strategier som föreslås. De
enskilda miljömålen ska inte kunna tolkas eller ges
en betydelse som innebär att vi skjuter över miljöbelastande produktion till andra länder.
Avvägningar mot andra samhälls- och miljömål
bör övervägas redan i miljömålens utformning.
Här kan dagens mål om begränsad klimatpåverkan
tjäna som exempel. Där anges: ”Målet ska uppnås på
ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras”.
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Nya preciseringar
Preciseringarna behöver förnyas för att Levande skogar ska var realistiskt och motiverande. I möjligaste
mån bör de kunna utvärderas på ett objektivt sätt, så
att det går att avgöra när målet är uppnått. Preciseringarna bör beslutas politisk på ett sätt som inte
lämnar öppet för andra tolkningar av de myndigheter eller organisationer som utvärderar miljömålen.
Preciseringar kring biologisk mångfald måste ta
sin utgångspunkt i att naturen förändras. Bevarande
av biologisk mångfald bör därför anses innebära
bevarande av en lika rik men föränderlig biologisk
mångfald och inte ett bevarande av artsammansättningen exakt som den ser ut idag.
När man anger att ”natur- och kulturmiljövärden
i skogen är bevarade” måste det framgå att det inte
gäller alla miljöer. Det bör förtydligas att det är
mängden och kvalitén på miljöerna som är det viktiga. Miljöerna kan därmed nyskapas och behöver
inte vara kvar på samma ställe.
Alla arter kan inte förväntas ha livskraftiga populationer eftersom vissa arter alltid kommer att
minska eller vara mycket sällsynta oavsett vad vi gör.
Vi bör vara glada över att vi har sällsynta arter.
Av samma skäl kan inte alla arter heller förväntas
har gynnsam bevarandestatus. Om begreppet Gynnsam bevarandestatus ska finnas kvar i preciseringarna måste man komma bort från Artdatabankens
tolkning. I EU:s biodiversitetsstrategi har man satt
målet att 30% av arterna och naturtyperna ska ha
gynnsam bevarandestatus eller åtminstone positiva
trender senast 2030. En sådan precisering kan vara
realistisk om man tillämpar motsvarande referensnivåer för gynnsam bevarandestatus som flertalet
andra EU-länder.
Preciseringen ”Hotade arter har återhämtat sig
och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar”
kan med fördel helt tas bort. Att arter fyller Artdatabankens kriterier för att vara hotade är något helt
naturligt (se ovan). Preciseringen tillför heller ingenting nytt utöver dagens preciseringar om bevarad
biologisk mångfald och gynnsam bevarandestatus.
Idag finns 3 preciseringar som i stor utsträckning
kopplas till rödlistan. Bevarad biologisk mångfald
har tolkats som att alla arter ska ha livskraftiga
populationer. Därutöver gynnsam bevarandestatus
för arter och att hotade arter ska ha återhämtat sig.

Alla dessa bör strykas eller omformuleras så att det
tydliggörs att måluppfyllnaden inte står i strid med
att vissa arter är rödlistade.
Motiverande, påverkbara och nåbara indikatorer
De underliggande indikatorer som används måste
utformas så att de är relevanta för dem som förväntas bidra till att målen nås. Flera av dagens indikatorer bör helt strykas. Det gäller exempelvis de som
är kopplade till Skogsstyrelsens egna anslag och
uppdrag från riksdag och regering..
Indikatorer måste spegla förändringen i landskapet i stort, inte bara det som minskar. Det är därför
olämpligt att exempelvis mäta det som avverkas
utan att beakta det som nyskapas. Även rödlistan
är olämplig som indikator i detta sammanhang
eftersom den bara beaktar minskande arter och inte
de som ökar. Den ger därför ingen bredare bild av
utvecklingen för skogens arter.
Mätbara och objektiva indikatorer bör ges stor
tyngd i uppföljningen. Här kan med fördel data från
Riksskogstaxeringen, Markinventeringen och Svensk
fågeltaxering nyttjas.
Indikatorerna behöver även återspegla riksdagen
övergripande mål och generationsmålet. Det skulle
vara lämpligt med indikatorer för den nytta skogsbruket gör genom att ersätta andra miljöskadliga
produkter i Sverige och andra länder samt skogens
klimatnytta.
Oberoende uppföljning
Miljömålen bör följas upp av en aktör som inte har
en aktiv roll i genomförandet av miljöpolitiken. Miljömyndighetsutredningen22 har föreslagit Formas.
Viktigt är oberoendet och ett tydligt uppdrag att
göra intresseavvägningar. Önskvärt är att utförarna
av uppdraget har en bakgrund i olika sektorer.
De politiska beslutsfattarna bör inte lämna över
till andra organisationer utan ansvar att göra intresseavvägningar, att definiera politiskt beslutade
begrepp eller sätta upp kriterier för när de uppfylls.

22) Miljömyndighetsutredningen, SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete
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Skogsbruket behövs för att
nå nya hållbara miljömål
För att skapa delaktighet och engagemang för mil-

jömålet Levande Skogar måste systemen utformas så
att de är nåbara och påverkbara för dem som äger
och brukar resurserna. Dagens utformning innebär
att det inte spelar någon roll vilka åtgärder eller
förändringar som genomförs i brukandet av skogen,
resultat blir alltid att målet inte nås oavsett åtgärder.
Ett system som istället utformas för att ta tillvara
skogsägarnas drivkrafter är linje med skogspolitiken
och mer effektivt både för statens resurser och miljövärden i skogen.
Även i ett nytt system för miljömål krävs fortsatta
insatser för skogsbruket. Hur sådana insatser ska
prioriteras är bland annat beroende av vilka politiska avvägningar som görs mellan skogens bevarandevärden och andra samhällsmål som klimat,
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samhällsekonomi och sysselsättning. Helt klart är
att skogsbruket måste fortsätta utveckla arbetet
för att effektivisera miljöhänsynen, prioritera rätt
avsättningar och bättre sköta avsättningarna för
att värdena ska bevaras och utvecklas.Samtidigt
har skogsbruket förväntningar på sig att producera
råvaror som kan ersätta fossila och miljöbelastande
produkter och bidra till att arbetstillfällen skapas
i hela landet. Råvarorna kan utgöra virkesförsörjningen för en skogsindustri som bidrar till skatteintäkter, exportinkomster och nyttiga produkter. Det
är också nyttor som måste värderas.
Oavsett hur avvägningar mellan dessa nyttor görs
krävs en tydlighet kring samhällets prioriteringar,
en transparens kring målen och att skogsbruket kan
se effekter av sina insatser utifrån de mål som sätts.
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