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1 Abstract 

Voluntarily protected forests with high nature conservation value are an 
important part of fulfilling the environmental objective “Sustainable 
forests”. The aim of this study was to evaluate if the voluntarily protected 
forests are those with the highest conservation value for threatened species1 
on the estate. Another purpose was to investigate the knowledge in applied 
ecology among small-scale foresters, their educational level and attitudes 
towards conservation. The study contains inventories at six different estates 
in the county of Östergötland and a query targeted to small-scale forest 
owners. The foresters in my study set aside the areas with the highest 
conservation values on the estate with few exceptions. Three areas (one 
deciduous forest, one pine forest and a well) out of 59 had a higher 
conservation value than the areas set aside voluntarily. The voluntarily 
protected forests had less timber density than the productive areas and 
contained more deciduous forest. A majority of the foresters voluntarily 
protected forests where intended to remain for future generations. As part 
of my study the foresters also got to rank the purpose of the forest estate. 
Timber got the highest rank while nature conservation got a considerable 
lower rank. A measurement of the small-scale forester’s knowledge in 
applied ecology and indicator species showed that their knowledge often 
was inadequate regarding indicator species. A majority of those negative to 
voluntary forest conservation areas on their own estate were willing to 
change view if they were given adequate economic compensation.  

 

1 Sammanfattning 

Frivilliga avsättningar av skog med höga naturvärden är en viktig del för att 
nå Miljömålet ”Levande skogar”. Det finns dock tveksamheter om de 
naturvårdsbiologiska kvalitéerna i dessa avsättningar. Syftet med denna 
studie var därför att undersöka om den skog som avsätts frivilligt av privata 
skogsägare är den skogsmark som har de högsta naturvärdena på 
fastigheten. Vidare studerades också markägarens naturvårdskunnande, 
utbildningsnivå och attityd till naturvård. Detta kan påverka viljan att 
avsätta skog frivilligt, hur långsiktig avsättningen blir samt kvalitén på 
avsättningarna. Studien består av inventeringar på sex skogsfastigheter i 
Östergötland med frivilliga avsättningar, samt en enkätstudie till 
                                                           
1 according to the Swedish Red list 
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skogsägare. Det visade sig att skogsägarna i huvudsak avsatte de bestånd 
med högst naturvärde på fastigheten. Tre bestånd (en lövskog, en tallskog 
samt en källmiljö) av totalt 59 hyste högre naturvärde än de frivilligt 
avsatta. De avsatta skogarnas hade lägre virkestäthet än 
produktionsbestånden och bestod i större utsträckning av lövskog. 
Majoriteten av skogsägarna avsatte skogen långsiktigt för kommande 
generationer. När skogsägarna fick rangordna syftet med sin skogsfastighet 
prioriterades virke i första hand, naturvård värderades betydligt lägre. En 
mätning av kunskaper i tillämpad ekologi och artkännedom visade att 
skogsägarnas kunskaper i regel var bristfälliga när det gällde igenkänning 
av indikatorarter samt viktiga trädslag för artbevarande. Majoriteten av de 
som var negativa till att göra frivilliga avsättningar kunde tänka sig att 
ändra åsikt vid ”skälig ersättning”. Mer omfattande studier behövs för att 
avgöra om mina resultat var representativa och om de frivilliga 
avsättningarna verkligen hyser fastighetens högsta naturvärden och lever 
upp till miljömålet levande skogar.  
 
Nyckelord: attityder, frivilliga avsättningar (FA), levande skogar, 

naturvård, naturvärdesbedömning, privata skogsägare 

 

2 Inledning 

Skogsbruket världen över blir allt effektivare, samtidigt som 
miljöorganisationer såsom WWF, Naturvårdsverket och Svenska 
naturskyddsföreningen allt oftare kommer med larmrapporter om förlust av 
naturvärden och risker för artutdöenden. Skogsbruket har blivit ett av de 
största hoten mot biodiversiteten på grund av fragmentering och 
habitatförsämring av äldre produktionsskog (Berglund & Jonsson 2001, 
Larsson & Danell 2001 ). Skogsbruket minskar även mängden död ved, 
som är en förutsättning för många vednedbrytande organismer (Ranius & 
Fahrig 2006). Dessutom har skogen i dag en lägre medelålder, med följden 
att arter som kräver långsiktighet och kontinuitet minskar i utbredning och 
antal (Uliczka 2003).  

Sverige har sedan 1900-talets början skyddat skogsmark i 
nationalparker, naturreservat, med hjälp av biotopskydd och 
naturvårdsavtal för att bevara dessa arter. Hela 55 % av Sveriges landareal 
är skogsmark (Riksskogstaxeringen 2002-2006), men år 2004 var endast 
3,6 procent av den produktiva skogen i Sverige skyddad som naturreservat 
eller nationalpark (Naturvårdsverket 2008a). En majoritet av den skyddade 
svenska skogen förlagd till lågproduktiv mark (Jasinski & Uliczka 1998).  
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 Ett viktigt steg för att ytterligare skydda hotade skogsarter var den 
lagändring som drevs igenom 1993 där skogens miljö- och produktionsmål 
likställs med varandra (Mervärdesskog del 1 av 3). Därefter har miljömålet 
”Levande skogar” tagits fram av riksdagen (Miljömålsportalen 2008).  

Miljömålet Levande skogar har sin utgångspunkt i det preindustriella 
skogslandskapet och syftar till att minska hotet för de skogliga arterna 
genom att bevara habitatmängden över de tröskelvärden som är lämplig 
habitatstorlek för arterna (Skogsindustrierna 2006). Skulle habitaten 
minska under tröskelvärdet riskerar arter att dö ut. Enligt Niklasson & 
Nilsson (2005) räcker det inte med att avsätta reservat för att de rödlistade 
arterna ska överleva, det behövs naturvårdsåtgärder i det vanliga 
skogsbruket också. Tröskelvärdet som inte bör underskridas är satt till 20 
% (Skogsindustrierna 2006), dvs. 20 % av det preindustriella landskapet 
bör bevaras för att långsiktigt bevara biodiversitet i skogen (Angelstam & 
Andersson 2001). I praktiken innebär miljömålet att man utifrån 1998 års 
nivå skyddad skog ska avsätta ytterligare 900 000 ha skog till år 2010 varav 
500000 ha skall vara frivilliga avsättningar (FA) på privatägd skogsmark 
(Skogsstyrelsen 2005). I Sverige, liksom Finland och Norge äger privata 
skogsägare en majoritet av den totala skogsmarken (Harrison et al. 2002, 
Skogsstyrelsen 2007a). 

Tillåts gamla och döda träd stå kvar ökar skogens variation 
åldersmässigt men även strukturellt då det kommer att finnas både stående 
och liggande döda träd. Variation i trädslagsfördelning, strukturer och 
ålder, gör skogen mer lik naturskog. Enligt Miljömålsberedningens 
huvudbetänkande från 1997 är det ett sådant skogslandskap som bör 
skyddas med frivilliga avsättningar (Skogsindustrierna 2006). Målet med 
FA är att bevara arter även i produktionsskog, där naturvärdena annars 
riskerar att urholkas. FA kommer att finnas i alla skogsområden som 
certifieras. Detta kan ge avsevärt ökade möjligheter för rödlistade arter att 
sprida sig då det kan ge korridorer med levnadsutrymme mellan olika 
fragmenterade habitat och skapa förutsättningar för rödlistade arter att 
överleva i framtiden.  

Tidigare uppföljningar av FA som Skogstyrelsen gjort har pekat på att 
skogsbruket avsätter stora arealer. Det finns dock tveksamheter om de 
naturvårdsbiologiska kvalitéerna i dessa avsättningar. Skogsstyrelsens 
undersökningar visar att inom småskogsbruket så har ca 72 % av FA höga 
natur-, kultur-, besöksvärden eller är skyddszoner eller utvecklingsmark, 
vilket räknas som skyddsvärd skogsmark enligt Skogsstyrelsens definition. 
Även om en stor andel av FA har höga naturvärden är en fråga om det finns 
andra ännu värdefullare skogsbestånd som skulle ha gett bättre 
naturvårdsutbyte (Skogsstyrelsen 2008). 
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Syftet med studien är därför att undersöka om den skog som avsätts 
frivilligt av privata skogsägare är den skogsmark som har de högsta 
naturvärdena på fastigheten. Ett annat syfte var också att studera 
markägarens naturvårdskunnande, utbildningsnivå och attityder till 
naturvård. 

Då studiens omfattning består av sex inventerade fastigheter och 
sexton enkätsvar finns en begränsning i de statistiska slutsatser som kan 
dras av studien. De frågeställningar som jag beslutat mig för att undersöka 
närmare bör ses som fallstudier och förhoppningsvis väcka intresse för 
vidare studier. 
 

3 Metod  

3.1 Certifieringssystem och skogsbruksplaner 

Sedan några år tillbaka (1998 resp. 2000) finns två olika 
certifieringssystem; FSC och PEFC (Niklasson & Nilsson 2005, FSC 
2007). Dessa system att certifiera skog utvecklades av skogsbruket och har 
satt upp egna riktlinjer för hur detaljerad miljöhänsyn och skogsbruk ska 
kunna genomföras samtidigt. Skogen sköts enligt krav och målsättningar 
som i vissa fall är högre än vad lagen kräver (Niklasson & Nilsson 2005). 
När en skogsbrukare certifieras enligt något av de två rådande 
certifieringssystemen FSC eller PEFC upprättas en grön skogsbruksplan 
efter som längst fem år, denna plan fungerar sedan som skogsägarens 
redskap för att genomföra FSC eller PEFC’s målsättning på sin fastighet 
(Niklasson & Nilsson 2005).  

I och med miljömålet Levande skogar läggs för första gången ett 
frivilligt ansvar på privata skogsägare att avsätta skog och ta 
naturvårdshänsyn. Ett led för att hjälpa skogsägarna på traven med detta är 
de gröna skogsbruksplanerna som utförs av en naturvårdskunnig 
certifierare (Skogsstyrelsen 2007b). I dessa planer rekommenderar 
certifieraren markägaren hur han eller hon bäst kan utnyttja sin skog och 
samtidigt ta hänsyn till miljön. I den gröna planen ges skötselförslag och 
när en grön plan upprättas inventeras skogen och delas därefter in i olika 
målklasser förkortade; PG, PF/K, NS och NO. För beskrivning av 
målklassernas olika skötselåtgärder se Appendix. Både NS och NO är 
områden där skötseln som utförs till 100 % handlar om att förstärka eller 
bevara naturvärden.  

En skogsfastighet består vanligen utav flera målklasser och enligt 
miljömålet levande skogar samt certifieringsreglerna för FSC och PEFC 
ska minst 5 % av skogsfastigheten vara FA i form av NS- eller NO- 



5 

 

bestånd (FSC 2007, PEFC 2007, Miljömålsportalen 2008). Dessa bestånd 
är de som på fastigheten har det högsta naturvärdet. För skogsfastigheter 
där man funnit nyckelbiotoper2 är det dessa som i första hand avsätts som 
NS och NO, eftersom de annars saknar lagstadgat skydd (Hansson 2001), 
men om sådana inte finns eller om deras omfattning är mindre än 5 % av 
skogsfastigheten ska den skog som har högst naturvärde på fastigheten 
avsättas så att det sammanlagt uppgår till 5 % per skogsfastighet (Niklasson 
& Nilsson 2005).  
 

3.2 Enkät studie 

För att få reda på hur de frivilliga avsättningarna såg ut i praktiken utförde 
jag en enkätundersökning riktad till småskogsägare i Kinda och Linköpings 
kommun (Östergötland). Tanken med enkäten var att ge svar på 
markägarnas kunskapsnivå, intresse för och attityder till frivilliga 
avsättningar. Till enkäten kopplades också en naturvärdesinventering på 
fastigheter där ägaren gett sitt tillstånd. Naturvärdesinventeringen var tänkt 
att svara på ifall skogen som avsatts frivilligt var den med det högsta 
naturvärdet och om det fanns några signifikanta kvalitetsskillnader på 
avsättningarna beroende på attityder till naturvård, utbildningsnivå, och 
naturvårdskunnande på olika fastigheter.  

 

3.2.1 Urval 

Urvalet bestod av fastigheter som var mellan 50 och 200 ha och som låg i 
Östergötlands län, i Kinda eller Linköpings kommun. Dessa slumpades ut 
till studien med hjälp av en slumptalsgenerator kallad ”Random integer 
generator”(Random 2007). 50 fastigheter slumpades fram, men då 
kontaktuppgifter saknades till flera av deras fastighetsägare utfördes ett 
flertal slumpningar. De som slutligen kom med i studien var de som efter 
slumpvis urval hade telefon- och adressuppgifter i Skogsstyrelsens 
fastighetslista eller som gick att hitta i Eniros3 söktjänst på internet. 
Det totala urvalet blev 52 personer fördelade över Kinda och Linköpings 
kommun. Att det blev 52 fastighetsägare och inte 50 beror på att två av 
fastigheterna hade två ägare som samägde fastigheten. 

                                                           
2 Se Appendix för förklaring 

3  www.eniro.se  
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Frivilliga avsättningar (FA) finns beskrivna i gröna skogsbruksplaner, 
men dessa är markägarens egendom och omfattas av sekretess enligt 9:4 
sekretesslagen (SFS1980:100). För att få tillgång till innehållet i de gröna 
skogsbruksplanerna krävdes därför markägarens tillstånd. 
 

3.2.2 Markägarbrev samt telefonförfrågan 

De 52 ägarna kontaktades med ett brev i början av juni 2007. Brevet 
innehöll en kort beskrivning av examensarbetet och en önskan att få 
tillgång till markägarens gröna skogsbruksplan om en sådan fanns, samt en 
förfrågan att få inventera. Till brevet följde också en enkätundersökning 
som även de utan grön skogsbruksplan uppmuntrades att besvara.  

De utvalda fastighetsägarna kontaktades därefter via telefon, för att se 
vilka som hade en grön skogsbruksplan och ville delta i studien. De som 
inte lämnat in enkätundersökningen påmindes samtidigt.  

Om fastigheten hade en grön skogsbruksplan som var maximalt fem år 
gammal och skogsägaren gav sitt medgivande att delta i studien tillfrågades 
denne om det var möjligt för mig att ta del av den gröna skogsbruksplanen. 
I de fall där SÖDRA skogsägarna eller Skogsstyrelsen gjort den gröna 
skogsbruksplanen kontaktades dessa för att få del av planens innehåll.  
Efter markägarnas tillstånd kopierades utvalda delar ur deras gröna 
skogsbruksplaner i form av kartmateriel, skogens fördelning på målklasser, 
huggningsklasser, åldersklasser, naturvårdsbedömningar för NO och NS 
områden samt sammanställning över fastighetens arealer, virkesförråd, 
bonitet och tillväxt.  

Eftersom samtliga markägare som tillfrågats via telefon inte gav sitt 
medgivande att delta i studien kom fältinventeringar att utföras på de första 
fastigheterna där ägaren gett sitt medgivande. Totalt fältinventerades sex 
fastigheter. 
 

3.2.3 Kartstudier 

Kartmaterielen i de gröna skogsbruksplanerna har i den mån de funnits med 
använts, de har dessutom kompletterats med flygbildskartor ifrån Eniro. 
GPS koordinater från Eniro har lagts in i GARMIN GPSMAP 60CSx som 
sedan använts för att hitta mätpunkterna i fält. SkogForsk4 metod för 
beräkning av antalet provytor per hektar har använts som riktlinje, men på 
små eller homogena bestånd har något färre mätpunkter använts. 
                                                           
4 http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/Templates/page____19368.aspx (17december 
2008) 
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3.2.4 Fältinventering 

För att begränsa fältinventeringen bestämdes i samråd med skogsstyrelsen 
att frivilliga avsättningar (FA), G2 och S2 i den gröna skogsbruksplanen 
skulle inventeras. G2 skog är skog som är redo att gallras. S2 skog är skog 
som är redo att slutavverkas. Dessa typer av skog är de som skulle kunna 
vara aktuella som alternativ till fastighetens urval av frivillig avsättning5.  

Impediment och kantzoner inventerades ej då dessa kan omfattas av 
andra skyddsåtgärder enligt 18§ skogsvårdsförordningen (SFS 1993:1096). 
Inte heller aktivt hävdad skogsmark inventerades, då denna även omfattas 
av miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Fältinventeringarna utfördes 
enligt en metod för naturvärdesbedömning utarbetad av B. Drakenberg på 
Skogsbiologerna (Drakenberg & Lindhe 2004). Inventering av 
naturvärdespoäng är en relativt enkel metod att använda sig av och går 
snabbt att lära sig. Naturvärdespoängen i sig är inte det intressantaste, utan 
att man får ett mått som går att jämföra, med andra bestånd. 
Poängbedömningarna är min subjektiva bild av hur bestånden såg ut och 
kan variera beroende på vem som mäter. Metoden lämpar sig inte särskilt 
väl för att jämföra olika biotopgruppers naturvärdespoäng med varandra 
utan kan istället användas för att jämföra variationer i naturvärdespoäng 
inom biotopgruppen hos olika inventeringsobjekt (Drakenberg & Lindhe 
2004). Det möjliggör jämförelse av bestånd med likartad biotop för att 
avgöra vilket eller vilka av dem som är lämpligast som FA. 

Naturvärdesbedömningen från Skogsbiologerna går ut på att mäta 
”förutsättningarna för biologisk mångfald” (Drakenberg & Lindhe 2004). 
Det är en allmänt vedertagen metod att studera förutsättningarna istället för 
den faktiska biologiska mångfalden vid inventeringar; för att begränsa 
tidsåtgången och hålla kostnaderna nere (Persson & Norstedt 2003). Det är 
en visuell metod där man rör sig genom beståndet och observerar, samtidigt 
som man besvarar frågor om beståndets egenskaper och förekomst av 
strukturer etc. Metoden delar in skogsmark i olika biotopgrupper efter 
störning, mänsklig påverkan och naturliga förutsättningar (Drakenberg & 
Lindhe 2004). Man kan se metoden som en förfining av ASIO- (Aldrig, 
Sällan, Ibland och Ofta) modellen från 1993 som indelar skogsmark efter 
hur vanliga störningar är i skogens naturliga tillstånd utifrån frekvensen av 
skogsbrand (Niklasson & Nilsson 2005). Skogsbiologernas metod tittar 
utöver detta även på mänsklig påverkan, befintliga strukturer och miljöer 
med förutsättningar att hysa en biologisk mångfald (Drakenberg & Lindhe 
2004). Indelningen i biotoper är; nystörd skogsmiljö (N), ofta och 

                                                           
5 pers. comm., M. Wadstein Skogsstyrelsen Linköping, mars 2007 



8 

 

omfattande störd skogsmiljö (O), sällan eller småskaligt störd skogsmiljö 
(S), sluten ädellövskog av bok-, alm- eller lind (Ä), vattenpåverkad sump- 
och strandskog av al eller björk (V) samt kulturmarkernas 
igenväxningsmiljöer (K) (Drakenberg & Lindhe 2004). Med hjälp av en 
fältblankett besvarar man frågor om ståndort, dynamik, miljöer, träd, 
struktur och död ved (Skogsbiologerna 2004). Det är också lätt att 
överblicka vilken av dessa kategorier som får högst poäng och då snabbt 
kunna avgöra om det är en skyddsvärd miljö eller bara rör sig om enstaka 
värdekällor som saknar den bredd som behövs för att kunna fungera som 
långsiktig livsmiljö för hotade arter.  
 

3.2.5 Komplettering till fältblanketten  

Utöver Skogsbiologernas metod har jag valt att lägga till ett antal frågor på 
fältblanketten. Dessa frågor är utformade av M. Wadstein på 
Skogsstyrelsen i Linköping med syfte att komplettera blankettens 
användbarhet för bestånd som uppvisar mycket gamla granar och tallar. 
Denna komplettering hör till en tidigare version av fältblanketten men kan 
även användas till 2004 års fältblankett från skogsbiologerna. Detta innebär 
att de riktlinjer för vad skogsbiologerna ser som mycket högt- (>30 kryss), 
högt- (>15-20 kryss) respektive lågt naturvärde (<5 kryss) förändras något. 
Det gör också att det totala antalet kryss som är möjligt per biotopgrupp 
blir >50 men då tilläggsfrågorna används vid samtliga inventeringar är 
metoden ändå konsekvent, med enda skillnaden att antalet möjliga 
kryss/naturvärdespoäng ökar något vid samtliga inventeringar. För 
tilläggsfrågorna från Skogsstyrelsen hänvisar jag till Appendix.  

 

3.2.6 Taxering 

För att kunna jämföra det ekonomiska värdet av de frivilliga avsättningarna 
(FA) med G2- och S2- skog, som potentiellt kunnat utgöra FA användes 
värdena för virkestäthet ur de gröna planerna. 

 

3.3 Statistik 

Programmet Statistica’s one-way ANOVA test användes för att analysera 
skillnader mellan virkestäthet och naturvärdespoäng på de olika 
beståndstyperna; NO, NS, S2 samt G2, på de sex inventerade fastigheterna.  
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4 Resultat 

4.1 Svarsfrekvens i enkätundersökningen 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen blev 36 % vilket är relativt lågt, 
då skogsägarna förutom postenkäten också påmindes över telefon. Endast 
18 personer från de 50 utvalda fastigheterna svarade. Ett högt bortfall gör 
att många av svaren i enkäten inte går att säkerställa statistiskt. Studien får 
karaktären av en individstudie, vilket försvårar möjligheten att se generella 
trender hos skogsägarna i Linköpings och Kinda kommun. Många av de 
som påmindes över telefon angav tidsbrist som största orsaken till att de ej 
besvarat enkäten. Undersökningen gjordes under våren och försommaren 
då många skogsbrukare med jordbruksmark var engagerade i vårbruket. 
Även de som besvarade enkäten har ibland hoppat över frågor, eller 
misstolkat dem vilket gör att svarsfrekvensen på enskilda frågor kan vara 
lägre än 36 %. Baserat på den låga svarsfrekvensen bör det poängteras att 
enkätstudien tolkas på individnivå och inte som en generell sanning för 
olika typer av skogsägargrupper.  
 
4.1.1 Enkätundersökningen 
De individer som svarat ja till frivilliga avsättningar på den egna 
fastigheten (n=3; 8 poäng) hade något högre kunskapspoäng än de som ej 
tagit ställning (n=6; 6.5 poäng), eller inte ville avsätta skog frivilligt på sin 
mark(n=6; 6.8 poäng). Maximalt kunde man få 15 poäng. Poängen baseras 
på igenkänning av störningskänsliga arter och kunskaper i praktisk 
naturvård. Högre kunskapspoäng för de som svarat ja till att avsätta skog 
frivilligt betyder att dessa skogsägare kände igen fler störningskänsliga 
arter och visste mer om naturvård, exempelvis genom att identifiera fler 
betydelsefulla trädslag för biologisk mångfald. Skillnaden är ej statistiskt 
säkerställd. 

På frågan om hur viktig naturvård är inom skogsbruket i Sverige 
ansåg de som ville ha frivilliga avsättningar på fastigheten, samt de som 
inte tagit ställning ännu, att naturvården inom skogsbruket var viktigare än 
vad de som inte ville avsätta skog frivilligt på sin fastighet tyckte (Tabell 
1). Resultatet är inte statistiskt säkerställt. 
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Tabell 1. Hur viktig (0-100) är naturvård inom skogsbruket? 0 är oviktig och 100 
är mkt viktig. 

Kan tänka sig att avsätta skog frivil ligt för naturvårdsändamål Medelvärde Std. avvikelse n

Ja 74,5 20,5 2

Nej 67,3 17,3 6

Vet ej 77 4,4 5  

 

I min enkätstudie fick skogsägarna också själva bedöma sitt ekonomiska 
beroende av skogen; som inkomstkälla, på en skala från 0 till 100 %. Ju 
högre medelvärde, desto mer ekonomiskt beroende av sin skog ansåg sig 
skogsägaren vara. De individer som ansåg sig minst ekonomiskt beroende 
av sin skog var de som också svarade ja till att ha frivilliga avsättningar på 
sin fastighet (n=2) medan de som inte ville avsätta skog frivilligt (n=6) 
eller inte tagit ställning (n=6) ansåg sig mer ekonomiskt beroende av 
skogen som inkomstkälla (Tabell 2). Resultatet är inte statistiskt säkerställt.  

 

Tabell 2. Ekonomiskt beroende (0-100 %) av skogen som inkomstkälla  

Kan tänka sig att avsätta skog frivil ligt för naturvårdsändamål Medelvärde Std. avvikelse n

Ja 28,5 2,1 2

Nej 34,5 25,5 6

Vet ej 40,7 19,3 6  
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Figur 1. Skogsägarna (n=8) har fått gradera sitt syfte med fastigheten från ett till 
åtta där åtta är viktigast och ett minst viktigt. De är indelade i grupper om ja och 
nej, där ja är de skogsägare som kan tänka sig att frivilligt avsätta skog för 
naturvårdsändamål och nej är de som inte kan tänka sig detta. En nolla i 
diagrammet betyder att ingen graderat detta alternativ. 

Ett ytterligare försök att se om det fanns skillnader mellan de som kunde 
tänka sig att avsätta skog frivilligt för naturvårdsändamål (grupp ja), och de 
som inte ville det (grupp nej), var att se om syftet med fastigheten varierade 
mellan dessa grupper. Skogsägarna fick rangordna nio olika syften från ett 
till åtta, där de för alternativet ”annat” själva kunde ange ett eget syfte med 
sin skogsfastighet. Grupp ja graderade virke och boende lite högre än 
gruppen som svarade nej (Fig. 1). Gruppen som svarade nej graderade 
däremot bevarandet av tradition, jaktmöjligheter och bär och 
svampplockning lite högre än ”grupp ja”.  
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Figur 2. Diagrammet visar hur friluftsintresset skiljer sig mellan de som kan 
tänka sig att avsätta skog frivilligt på sin fastighet (ja; där n=3) och de som inte 
kan tänka sig det (nej; där n=6). 

Friluftsintresset avser viljan att vistas i naturen på sin fritid för att 
exempelvis träna, jaga, promenera eller för naturupplevelsen. Skogsägarna 
fick gradera sitt friluftsintresse från 0-100 för att se om man kunde urskilja 
olika grupperingar. Det tycks vara en marginell skillnad i friluftsintresse 
mellan de som kan och de som inte kan tänka sig att avsätta skog frivilligt 
(Fig. 2). Skogsägarna fick också gradera anledningen till att de köpt en 
grön skogsbruksplan från ett till fem, där ett är den viktigaste anledningen 
och fem är det de ansåg var minst viktigt för sitt beslut att skaffa sig en 
grön skogsbruksplan. Flera som besvarade denna fråga graderade flera 
alternativ till samma rank och/eller graderade inte enligt hela skalan från ett 
till fem utan endast exempelvis det viktigaste och det minst viktiga. Därför 
gick resultaten inte att tolka. 
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Figur 3. Andelen rätt på kunskapsfrågorna, fördelat på areal ägd skog. Maximalt 
kunde skogsägarna få 15 poäng (100 %) för att ha svarat rätt på frågor som rör 
naturvård och artigenkänning. 

Skogsägarna fick besvara flera kunskapsfrågor för att mäta deras 
kunskapsnivå om naturvård.  Fråga 19 på enkäten, (Appendix), som berör 
vad det största hotet mot de rödlistade arterna är, uteslöts på grund av att 
för många svarat med att kryssa för istället för att gradera svarsalternativen, 
istället gjordes en sammanställning över fråga 18 och 20. Fråga 20 
handlade om igenkänning av tolv indikatorer på skyddsvärd natur och är 
hämtad ur Uliczka et al.(2004b). Tallticka (Phellinus pini) byttes ut mot 
oxtungsvamp (Fistulina hepatica) för att anpassas till den östgötska 
naturen. Dessutom fick skogsägarna i fråga 18 markera vilka tre trädarter 
som är viktigast att bevara ur naturvårdssynpunkt med avseende på det 
antal rödlistade hotade arter de hyser. Alternativen var gran, asp, rönn, ek, 
klibbal och hassel. De rätta svaren var gran, asp och ek, vilket som mest 
gav tre poäng. Sammantaget kunde skogsägaren få 15 poäng för de båda 
frågorna.  

Det skiljde inte särskilt mycket mellan kunskaperna hos skogsägare 
med olika arealer skog. I genomsnitt klarade skogsägarna i enkätstudien av 
att känna igen 50 % av indikatorarterna och de viktiga trädslag som hyser 
flest hotade arter. 
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Figur 4. Inställningen till att certifiera sin skog varierar beroende på hur stora 
arealer skog markägaren innehar. Stapeln med samtliga svarande beskriver 
inställningen till certifieringen för alla arealkategorierna sammantaget.  

Den grupp med flest andel negativa till certifiering var småskogsägare som 
ägde mellan 50-100 ha (Fig. 4). Totalt för alla som besvarade enkäten var 
62 % positiva till certifiering. Observera dock att det låga antalet svarande 
inte gör det möjligt att analysera problemet statistiskt. 
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Figur 5. Skogsägarens ekonomiska beroende av skogsbruket varierar beroende 
på hur stora arealer skog han eller hon äger. Mest ekonomiskt beroende var de 
som ägde mellan 201- 500 ha skog (n=2). 
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I enkätundersökningen fick skogsägarna på en kontinuerlig skala från 0-
100 markera hur ekonomiskt beroende de var av sin skog (Fig. 5). Detta 
jämfördes sedan med den skogsareal som skogsägaren angivit i enkäten. 
Kategorierna för areal var; <50 ha, 50-100 ha, 101-200 ha, 201-500 ha och 
>501 ha, men ingen skogsägare angav <50 ha eller >501 ha varför Fig. 5 
fokuserar på de tre kategorier som skogsägarna tillhörde; 50-100 ha, 101-
200 ha och 201-500 ha.  

Skogsägare med mer än 200 ha skog (n=2) var mer ekonomiskt 
beroende av skogen som inkomstkälla än de andra ägarkategorierna. De 
med 101-200 ha tycks vara något mindre ekonomiskt beroende än de som 
äger mellan 50 till 100 ha skog.  
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Figur 6. Skogsägarna har lite olika syfte med sin skog beroende på hur stor 
areal de äger. Exempelvis är traditionen lite viktigare för de som äger 101-
200ha skog. 

När man delar in skogsägarna i grupper efter hur stora arealer skog de äger 
syns ingen större skillnad i fastighetens syfte mellan de som äger 50-100 ha 
skog och de som äger 101-200 ha skog (Fig. 6). Båda grupperna graderar 
virke som det viktigaste syftet med fastigheten, följt av att föra en tradition 
vidare och rekreation. Naturvård hamnar först på sjunde plats. Den största 
skillnaden mellan grupperna är att de med mindre skogsfastigheter på 50-
100 ha värderar boendet (rank 5,3) och jaktmöjligheterna (rank 3,9) högre 
än de som äger 101-200 ha skog; där både boende och jakt fått rank 3,2. 
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Figur 7. Andelen skogsägare av de som besvarade enkäten indelade efter hur 
länge de eller deras familj haft skogen i sin ägo; mindre än 10 år, 10-30 år, mer 
än 30 år samt flera generationer.  

Skogsbruket och skogsmarken har ägts i flera generationer av 61 % av 
skogsägarna som medverkade i min enkätstudie (Fig. 7). 17 % har haft 
skogen i sin ägo i 10 till 30 år och 17 % i mer än 30 år. Endast en av de 18 
medverkande i enkäten har ägt skogen mindre än 10 år.  

När det gäller artkunskaper och hur viktigt det är med naturvård inom 
skogsbruket kan inga nämnvärda skillnader fastslås mellan dessa grupper. 
Däremot har de som ägt skogen i flera generationer något högre 
ekonomiskt beroende av skogen än de som ägt skogen kortare tid (Fig. 8). 
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Figur 8. Hur viktigt det egna skogsbruket är som inkomstkälla, indelat efter hur 
länge man haft skogen i sin ägo.  
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Skogsägarnas inställning till certifierare bedömdes genom en enkätfråga; 
”Känner du tillit till yrkesmässiga certifierares naturvårdskunskaper?” 
(Appendix). De fem svarsalternativen delades in i kategorierna ”neutral”, 
”positiv” och ”negativ” (Fig. 9). 

 

Svarsalternativ: Tolkning: 
Vet ej Neutral 

Ja, fullständigt. De har kunskap om naturvård och kan avgöra 
bättre än mig vad som har naturvärde. Positiv 

Ja, deras naturvårdskunskaper är likvärdiga mina, jag anlitar 
dem av praktiska skäl istället för att göra arbetet själv. Positiv 

Nej, jag skulle helst certifiera själv då jag har mer kunskap än 
de om min skog. Negativ 

Annat; ange i så fall vad. 
Neutral, negativ eller 

positiv 
 

Figur 9. De olika svarsalternativen för enkätfrågan som rör tillit till yrkesmässiga 
certifierare samt hur jag tolkat dessa. För de skogsägare som fyllt i ”Annat” på 
enkäten tolkades det de skrivit som antingen positivt, negativt eller neutralt.  
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Figur 10. Skogsägarnas inställning till yrkesmässiga certifierares 
naturvårdskunskaper. Inställningen handlar om inställning till certifierarnas 
kunskap om naturvård, men också om individernas tillit för certifierarna.  

De som redan hade en grön skogsbruksplan certifierad enligt FSC eller 
PEFC (n=6) var positiva till certifierare, medan de som ännu ej var 
certifierade var neutrala (n=2) eller negativt inställda (n=2) till certifierarna. 

Majoriteten (fyra av de sex) som inte hade någon grön plan var positivt 
inställda till certifierare (Fig. 10). 
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Figur 11. Inställningen till att avsätta skog frivilligt för naturvårdsändamål vid 
erbjudande om ”skälig” ersättning. 

En av enkätfrågorna behandlade ifall skogsägaren var beredd att avsätta 
skog frivilligt för naturvårdsändamål på sin fastighet. De som sa nej fick 
följdfrågan ifall de skulle ändra sig om de fick ”skälig” ersättning. 83 % av 
de som svarat nej till att avsätta skog frivilligt kunde tänka sig att ändra 
åsikt efter skälig ersättning (Fig. 11). Någon ersättningsnivå angavs inte 
utan det var upp till varje skogsägare att besluta vad ”skäligt” innebar för 
dem.  

Många svarade också ”vet ej” på frågan om de kunde tänka sig att 
avsätta skog frivilligt på sin fastighet och även dessa personer fick 
följdfrågan ifall de skulle ändra sig vid ”skälig” ersättning. Inställningen 
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var mer konsekvent hos de som svarat ”vet ej”. Den ”skäliga” ersättningen 
gjorde att endast 33 % ändrade åsikt vid ersättning (Fig. 12). 
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Figur 12. Inställningen till att avsätta skog frivilligt för naturvårdsändamål vid 
erbjudande om ”skälig” ersättning.  

Skogsägarna tillfrågades också hur långsiktiga deras FA var tänkta att vara. 
Väldigt få besvarade denna fråga, men av de få som svarade ansåg de flesta 
att FA var till för kommande generationer (Fig. 13). Det ska tilläggas att de 
som inte hade gjort några FA inte behövde besvara denna fråga. 
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Figur 13. Hur långsiktiga de frivilliga avsättningarna är enligt skogsägarna.  
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4.2 Inventering 

Totalt besöktes 55 bestånd på sex olika fastigheter (Tabell 3). På åtta utav 
dessa gjordes ingen naturvärdesinventering på grund av att de var 
avverkade, eller aktivt hävdade. Det innebar att 47 bestånd 
naturvärdesinventerades. Tre av dessa visade sig i fält bestå av flera 
sammanslagna bestånd med helt olika naturvärdespoäng (NP) och 
klassades därför av mig som olika bestånd vilket gjorde att jag i praktiken 
naturvärdesinventerade 51 bestånd. Av dessa var 13 NO, 14 NS, 20 S2 och 
4 G2. De bestånd som av mig delades in i flera mindre fick behålla den 
gröna planens klassindelning; NO, NS, etc.   

De sex fastigheter som inventerades hade i medel avsatt 7.73% av sin 
produktiva skogsmark som frivilliga avsättningar. Skogsfastigheterna 
varierade mellan 70,2 – 159 ha och hade i medel 75,8 ha produktiv 
skogsmark. Avsättningarna är 2,8 % högre än delmålet långsiktigt skydd av 
skogsmark.  
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Tabell 3. Naturvärdespoäng (NP) och trädslagsfördelning (%) per fastighet. 
Några av bestånden är markerade med symboler; # betyder aktivt hävdade, ¤ 
innebär avverkade/nyplanterade och * innebär att beståndet i den gröna 
skogsbruksplanen i fält delades upp på grund av alltför heterogen spridning av 
naturvärdespoängen. Löv inkluderar såväl ädel- som triviallöv. 

NP 6 10
Bestånd S2 NS

Tall 70 30
Gran 20 10

Löv 10 60
NP 3 8 9 10 11 14 16

Bestånd S2* NO NS S2* NS NS NO
Tall 20 80 20

Gran 80 10 80 20 15
Löv 10 100 80 85 100
NP 6 8 9 10 10 13 14 17 17 19 21

Bestånd S2 S2 S2 S2 S2 NO NS NO NS G2 NO
Tall 20 40 50 40 80 80 10

Gran 80 50 40 40 10 10 30
Löv 10 10 20 10 10 90 100 70 100 100
NP # # ¤ ¤ ¤ 5 10 12 13 13 13 16

Bestånd NS S2 S2 G2 G2 G2 NS NS NS G2 NS NO
Tall 10 90 100 95 20 70 10 50

Gran 80 10 5 70 30 50 20 30 10
Löv 10 10 50 80 90 20 100 90
NP 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 20 21

Bestånd S2 G2 S2 S2 S2* S2 S2 S2* NO NO NO NO NO
Tall 40 70 70 95 75 80 75 95 85 60 15 10

Gran 60 20 30 5 25 100 20 25 5 25 60 35
Löv 10 5 10 15 25 55
NP ¤ # ¤ 5 6 7 8 9 11 12 12 13 15 16

Bestånd G2 G2 G2 S2 S2 S2 S2 S2 NS* NO NS NS* NS* NO
Tall 60 70 90 80 50 20 20 30 20 20 30

Gran 30 10 10 10 10 50 40 10 10 20 10 10
Löv 10 100 90 20 10 40 70 60 80 70 70 70
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5
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6  

 

Tall var det vanligast dominerande trädslaget för S2 och G2 bestånden, 
medan löv dominerade för NO och NS bestånden (Tabell 3). 
Naturvårdsbestånden är markerade i grått i Tabell 3.  

Ett önskvärt resultat är att samtliga NO/NS bestånd har högre NP än 
fastigheternas S2 och G2 bestånd. Skogsägarna i studien hade valt att sätta 
av de bestånd, som enligt mina naturvärdesinventeringar hyste de högsta 
naturvärdena, som NO och NS. Dock fanns tre undantag från detta; tre 
produktionsbestånd på fastighet två, tre och fyra hade högre NP än skog 
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som avsatts som NO eller NS på samma fastighet. De bestånd som hade ett 
högre naturvärde än NO- och NS-bestånden på samma fastighet utan att ha 
avsatts undersöktes specifikt för att försöka förklara varför dessa trots allt 
inte blivit utvalda att avsättas frivilligt.  

Det rör sig om ett S2 och två G2 områden (Tabell 3). De två G2 
bestånden var på olika fastigheter men med likheten att båda klassats som 
G2 och nyligen gallringsavverkats, de hade stora mängder lövsly samt 
kvarstående grova lövträd med höga naturvärden. Arealen var 0,7 resp. 
1,5ha.  De grövsta träden på de båda bestånden var ek och bestånden har 
troligen brukats som hagmark tidigare. I båda fallen var de flesta NP 
kopplade till de kvarstående trädens naturvärden och struktur. Det ena G2 
beståndet fick 19 NP vilket är högre än majoriteten av fastighetens FA och 
det andra G2 beståndet fick 12,5 NP vilket är något högre än vissa av 
fastighetens FA. När det gäller S2 beståndet indelades det av mig i två 
delbestånd på grund av stor heterogenitet. Det ena av delbestånden fick tio 
NP vilket är lite högre än två av fastighetens FA. S2:an bestod av en 
källmiljö i fuktig granskog, men närhet till en mindre trafikerad väg. 
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Figur 14. Virkestätheten (m³ skog ha-1) för S2 (n=20), G2 (n=9), NO (n=13) och 
NS (n=13) för sex skogsfastigheter i södra Östergötland.  
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Virkestätheten (m³ skog ha-1) för var och en av beståndstyperna; S2, G2, 
NO och NS, sammanställdes för samtliga fastigheter (Fig. 14). S2 
bestånden hade högst virkestäthet, och NS bestånden lägst. De sex 
fastigheternas bestånd av S2, G2, NO och NS jämfördes med varandra för 
att se om de hade signifikanta skillnader i virkestäthet. Det var signifikanta 
skillnader mellan virkestätheten för S2 och NO och för S2 och NS (envägs 
ANOVA Tukeys HSD test: F=14.35 df=3, 51, p<0,0001), inga övriga 
skillnader var signifikanta. G2’s virkestäthet var nära nog identisk med 
NO’s virkestäthet.  
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Figur 15. Naturvärdespoängen (NP) för S2 (n=20), G2 (n=4), NO (n=13) och NS 
(n=14) för sex skogsfastigheter i södra Östergötland .  

Ett medelvärde på NP togs för varje beståndstyp (Fig. 15). Högst NP hade 
NO bestånden, följt av NS, G2 och sist S2. När det gäller NP skiljer sig S2 
signifikant från NO och NS (envägs ANOVA Tukeys HSD test: F =19,39, 
df=3,47, p<0,0001), inga andra skillnader var signifikanta. 
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5 Diskussion 

Få skogsägare besvarade enkäten och därmed minskade också det möjliga 
underlaget för inventeringen. Trots detta kunde min studie påvisa att det 
var signifikant lägre naturvärdespoäng (NP) för S2-bestånden jämfört med 
NO- och NS-bestånden. Detta tyder på att skogsägarna följer de gröna 
planernas rekommendationer och avsätter den skog som har högst 
naturvärde. Studien visade också att NO- och NS-bestånden hade 
signifikant lägre virkestäthet än S2-bestånden. I några fall har skogsägaren, 
alternativt planläggaren felprioriterat och missat att avsätta skog med högt 
till medelhögt naturvärde.  

Majoriteten av skogsägarna hade ägt skogen i flera generationer, var 
positivt inställda till certifiering och hade ett stort friluftsintresse. Virke och 
boende var högst prioriterat som målsättning för fastigheten och 
naturvården kom först på sjunde plats. Försök att indela skogsägare i olika 
ägoslagsgrupper beroende på inställning till FA visade att de som var 
positivt inställda till FA på den egna fastigheten hade högre kunskapspoäng 
och var mindre ekonomiskt beroende av skogen än de som var negativa 
eller inte bestämt sig.  

De som besvarade enkäten kan vara mer engagerade i sitt skogsbruk, 
eller ha ett högre naturintresse än övriga och kan därför vara villigare att 
ägna tid åt enkätstudien. Detta kan i sin tur påverka att utfallet av studien 
ge en snedfördelad bild av verkligheten.  Den låga svarsfrekvensen kan 
bero på att vissa upplevde enkäten som för tidskrävande, svårtolkad eller 
ointressant. 
 

5.1 Inställningen till att avsätta skog frivilligt 

Formellt skydd av skog i form av naturreservat, biotopskydd eller 
naturvårdsavtal kan för den enskilde markägaren upplevas som ett stort 
ingrepp i friheten att bestämma över sin egendom (Naturvårdsverket 
2008b). Frivilliga avsättningar (FA) är en möjlighet för skogsägaren själv 
att göra avsättningar utan att känna sig lika utsatt. En förutsättning för att 
detta ska fungera är att skogsägaren har tillräckliga kunskaper i naturvård. 
Min enkätstudie mätte naturvårdskunskaper hos skogsägarna. 
Kunskapspoängen var högre för de som svarade ja till att avsätta skog 
frivilligt för naturvårdsändamål. Det skulle kunna bero på att de kanske 
deltagit i fler kurser eller är mer aktiva skogsbrukare och därmed har högre 
kännedom om signalarter och vilka träd som hyser flest rödlistade arter. I 
Uliczka et al. (2004a) betonades skogsstyrelsens kurser för skogsbrukare 
som en viktig källa till att öka naturvårdskunskaperna hos skogsägarna. 
Ålder, kön, personligt engagemang för skogen och tidstillgång kan förklara 
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skillnader i kunskapsnivå, men skillnaderna mellan ja och nej gruppen i 
min studie är inte statistiskt säkerställda och kan därmed bero på slumpvis 
variation. Skogsägarna i min enkätstudie kände i genomsnitt igen 50 % av 
de skyddsvärda arterna. Resultaten påminner om de som Uliczka et al. 
(2004b) fick i en liknande studie av artigenkänning, där sannolikheten för 
en låg- eller medelkunnig skogsägare att känna igen lavar, mossor och 
svampar var låg. Färre än 50 % av skogsägarna kände igen de lavar, 
svampar och mossor som förekom i Uliczka et al. (2004b), trots att de 
klassat sig själva till att ha mer kunskaper än en genomsnittsskogsbrukare. 
Liksom Uliczka et al. 2004b anser jag att indikatorarter behövs och att de 
är användbara för naturvårdare. Skogsägare behöver lära sig fler arter för 
att kunna ta korrekta beslut i sitt vardagliga skogsarbete, och de arter som 
används som signalarter bör vara enkla att lära in och upptäcka.  

 

5.2 Syftet med fastigheten 

Oavsett kunskapsnivån hos skogsägare är det intressant att veta hur de 
värderar naturvård jämfört med andra tänkbara syften med fastigheten. 
Tidigare studier har påvisat att certifierare fortfarande värderar 
produktionsmålet högre än naturvården (Persson & Norstedt 2003), men 
frågan är om detta gäller även för skogsägare.  

Mina resultat visar att så tycks vara fallet (Fig.1 och Fig. 6). För att 
försöka se vilka faktorer som var viktigast för den enskilda skogsägaren 
fick de besvara en fråga om syftet med fastigheten, där de graderade olika 
syften från ett till åtta. Skogsägarna delades in efter inställning till FA (Fig. 
1) och fastighetens storlek (Fig. 6) Båda grupperingarna graderade virke på 
första plats, följt av boende (Fig. 1) eller tradition (Fig. 6) och rekreation på 
tredje plats. Naturvård kom först på åttonde (Fig. 1), respektive sjunde plats 
(Fig.6) vilket stämmer väl överrens med en studie av amerikanska 
skogsägare där virkesproduktion var den viktigaste orsaken att äga mark, 
följt av jakt och att föra arvet vidare (Jacobson 2002). Enligt Jacobson 
(2002) förklarades markägares intresse för naturvårdsåtgärder mer av 
attityder och förväntningar på naturvården och möjligheten att få ersättning 
än av markägarens demografiska uppgifter och markanvändning. 

Drivkraften att äga skogen kan vara alltifrån ekonomiska intressen att 
bruka skog till att föra en familjetradition vidare eller ha ved för 
hemmabruk (Harrison et al. 2002, Wiersum et al. 2005).  

Majoriteten av skogsägarna ansåg att deras FA var avsatt för framtida 
generationer. Tidigare studier av FA långsiktighet har påvisat att 75 % av 
FA är långsiktiga (SVO 2005b). 
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Förutom analysen av skogsägarnas syfte med skogen fick de också 
gradera hur viktigt de ansåg att naturvård är inom skogsbruket i Sverige. 
De som kunde tänka sig avsätta skog frivilligt för naturvårdsändamål och 
de som svarat vet ej värderar naturvård i skogen högre än de som svarat nej 
(Tabell.1). Det verkar logiskt, men skillnaderna skulle kunna bero på 
slumpvis variation. Detta resultat är intressant därför att den i en mer 
omfattande studie skulle kunna ge svar på i vilken omfattning skogsägarna 
värderar naturvård i skogen jämfört med exempelvis skogsproduktion, då 
produktionsmålet och miljömålet numera är likställda i lagstiftningen. 
 

5.2.1 Friluftsintresse 

Det fanns inga nämnvärda skillnader i friluftsintresse mellan de skogsägare 
som kunde tänka sig FA på sin fastighet och de som inte vill det. Tanken 
med frågan var att se ifall skogsbrukaren var mer mån om att ”ta hand om” 
skogen (d.v.s. ifall man hellre gjorde FA) ifall han eller hon ägnade sig åt 
friluftsliv. Begreppet friluftsliv är troligen för brett för att kunna utläsa ett 
sådant resultat, då det omfattar all form av vistelse i naturen på fritiden. 
Personligen tror jag att friluftsintresset är likvärdigt för de båda grupperna 
även vid en mer omfattande studie, då livsmiljön på ett skogsbruk många 
gånger är mycket stimulerande för friluftsliv. Detta kan påvisas då 
landsbygdsbor vistas i skogen oftare än stadsbor (SVO 2005a). Då de 
besöker skogen är det i första hand för promenader, följt av motion, bär och 
svampplockning och jakt eller fiske (SVO 2005a). 
 

5.3 Inventering av bestånd 

För att uppnå miljömålet ”Levande skogar” krävs att enskilda skogsägare 
avsätter de skogsområden som har de högsta värdena för natur- och 
kulturvård på sin fastighet. Målet är att varje certifierad skogsägare ska 
avsätta 5 % av sin produktiva skogsmark (Skogsstyrelsen 2005). 
Miljömålet baseras på ett tröskelvärde för minsta kritiska habitat storlek 
som nämnts tidigare. Tröskelvärdet är baserat på få arter vilket gör siffran 
osäker (Skogsindustrierna 2006), men det ger en ledsagning för vad man 
bör sträva efter. På grund av tröskelvärdets osäkerhet bör man vara 
medveten om att det finns arter som troligen har både högre och lägre krav 
än tröskelvärdet. På de sex fastigheterna som inventerades hade 
skogsägarna i medel avsatt 7,8 % av sin produktiva skogsmark till frivilliga 
avsättningar i form av NO och/eller NS bestånd. Detta är något högre än 
vad miljömålet förespråkar, men kan tyda på att de skogsägare som är 
intresserade av miljövård och vet att de varit ”duktiga” har större 
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benägenhet att vilja vara med i en sådan här studie. Någon jämförelse med 
övriga skogsägare går tyvärr inte att göra, då de gröna planerna är varje 
skogsägares egendom och kräver tillstånd för att få insyn i.  

I min studie har S2 bestånden signifikant högre virkestäthet än NS och 
NO bestånden (Fig. 14). Det innebär i praktiken att S2 bestånden har högre 
ekonomiskt värde än NO och NS bestånden. Detta kan jämföras med 
resultaten från SVO (2005b) samt Skogsstyrelsen (2008), som påvisar att 
planläggare som gör gröna skogsbruksplaner avsätter NO och NS bestånd 
med lägre ståndortsindex än produktionsskogen, samtidigt som de inte 
avsätter den skog som har högst naturvärde på fastigheten och därmed 
prioriterar produktionsvärden framför naturvärden (Persson & Norstedt 
2003). Trots likheter med studien kan andra orsaker än ekonomiska 
intressen ligga bakom skillnaderna i virkestäthet.  

Vid analys av naturvärdet påvisades att S2 har signifikant lägre 
naturvärdespoäng (NP) än NO och NS (Fig. 15), vilket innebär att 
planläggaren avsatt den skog som hyser de högsta naturvärdena på 
fastigheten. Detta är ett önskvärt resultat ur naturvårdssynpunkt och skiljer 
sig från tidigare studier där planläggarnas val av NO/NS bestånd inte var 
optimerat enligt högsta naturvärde, då de exempelvis missat hälften av de 
bestånd som enligt studien fick mycket höga naturvärden (Persson och 
Norstedt 2003).  

5.3.1 Avvikelser från högsta naturvärde 

Tre av produktionsbestånden på tre olika fastigheter hade högre 
naturvärdespoäng (NP) än fastighetens FA. Det var två G2-bestånd och ett 
S2-bestånd (Tabell 3). De båda G2-områdena med höga naturvärden hade 
flera likheter. De höga naturvärdena var knutna till mycket grova träd som 
sparats kvar efter gallring.  

Jag anser det osannolikt att markägarna har för avsikt att avverka 
dessa träd, då de bör ingår i den normala naturhänsyn som tas på hyggen 
enligt de båda certifieringssystemen, FSC och PEFC. Dock är risken ökad 
att den omgivande miljön för de värdefulla träden kommer att förändras 
ifall omgivande skog tillåts växa upp, jämfört med om de hade varit 
skyddade som NO-, och NS-bestånd. Eftersom de höga naturvärdena var 
knutna till bl.a. ek är det viktigt att träden inte skuggas för mycket, då 90 % 
av de rödlistade vedlevande skalbaggarna som är beroende av gamla ekar 
föredrar träd i öppna lägen (Gärdenfors & Baranowski 1992). Beskuggning 
kan få följden att beståndens naturvärde kommer att sjunka med tiden, 
vilket inte skulle ske om beståndet avsatts som naturvårdsbestånd (NS) 
med skötsel i form av gallring.  
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När det gäller S2-beståndet indelades det av mig i två delbestånd på 
grund av stor heterogenitet. Det ursprungliga beståndet i den gröna planen 
dominerades av granskog, men en mindre del av beståndet var källpåverkad 
och hyste betydligt högre naturvärde vilket fick mig att dela in beståndet i 
två delar. Källmiljön fick tio NP vilket är lite högre än två av fastighetens 
FA. I detta fall måste certifieraren ha missat källmiljön vid inventeringen, 
alternativt ansett att området var för litet för att avsättas frivilligt. Då 
inventeringar vanligen är bland det mest kostsamma och tidskrävande 
under produktionen av en grön skogsbruksplan anser jag det troligt att 
många planläggare inte har tid för noggranna beståndsgenomgångar utan 
förlitar sig på en snabb inventering där man får med beståndets helhet, men 
riskerar att missa detaljer. Noggrannheten på inventeringarna är en 
kärnfråga som behöver lösas nationellt för att inte riskera att missa 
värdefulla bestånd.  

Det förekommer också att bestånd felaktigt klassas som FA, 
exempelvis icke produktiv blöt tallmark och trädbärande hagmarker, detta 
är inte önskvärt ur naturvårdssynpunkt och kallas utfyllnadsarealer, då de 
gör att fastighetens totala FA uppgår till 5 %, ofta till mindre ekonomisk 
förlust för markägaren än en korrekt FA(SVO 2005b). Det är oklart hur stor 
andel av de bestånd jag fältinventerat (Tabell 3) som kan vara 
utfyllnadsarealer. Enligt SVO (2005b) är det främst NO bestånd som ersätts 
med utfyllnadsarealer. Ökad kännedom om taxering krävs för att kunna 
avgöra sådana skillnader vid fältinventering. 

 

5.3.2 Finns ett landskapsperspektiv? 

De flesta FA (19 av 27) som jag inventerat domineras av lövskog medan 
endast ett fåtal domineras av tall (n=5) eller granskog (n=2) (Tabell 3). 
Detta kan vara en medveten strategi av certifieraren, då lövskog hyser flest 
rödlistade arter i södra Sverige enligt Berg et al. (1994). En alltför stor 
fokus på lövskog kan dock i längden missgynna värdefulla 
barrskogsmiljöer i södra Sverige. Enligt tidigare studier dominerar barrskog 
i NO bestånd, medan lövskog är vanligast i NS bestånd (Ingemarson & 
Hedman 2001, SVO 2005b), totalt sett domineras dock FA av barrskog 
(SVO 2005b). Lövskogsavsättningar var vanligast i min studie, vilket 
troligen beror på att det var en optimal lösning för certifieraren att 
rekommendera avsättning av det som har så högt naturvärde som möjligt 
till så liten kostnad som möjligt för skogsägaren.  

Man behöver dock se över FA ur ett landskapsperspektiv då det 
riskerar att bli en snedfördelning, där lövskog prioriteras i södra Sverige 
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medan barrskog avsätts framförallt i norra Sverige. Om FA ska fungera 
som spridningskorridorer för hotade arter beroende av både barr- och 
lövskog är det i vissa fall kanske önskvärt att avsätta barrskogsbestånd trots 
att de hyser något lägre naturvärde än ett lövskogsbestånd. Det vore 
intressant att fördjupa studien genom att titta vidare på formen på FA och 
åldersklasserna hos FA skog jämfört med produktionsbestånden (S2 och 
G2) på fastigheterna. Man bör också se över fördelningen av död ved i FA, 
då detta är en viktig förutsättning för 25 % av de rödlistade arterna, som är 
vednedbrytare på döda eller levande träd (Ranius & Fahrig 2006). 

5.4 Tillit till certifierare 

Certifieraren har stort ansvar för att markägaren avsätter rätt typ av skog 
som FA. Inställningen till certifierare var överlag positiv hos de tillfrågade 
skogsägarna (62 %) (Fig.10). Det är annars lätt att tänka sig att 
konfliktsituationer kan uppkomma vid val av avsättningar när markägare 
och certifierare har olika synpunkter.  

Tidigare studier påvisar att certifierare avsätter den skog som ger 
minst ekonomisk förlust, vilket inte sammanfaller med den skog som har 
det högsta naturvärdet (Persson & Norstedt 2003). Detta antyder att det kan 
finnas skäl för markägarna att våga vara kritiska och komma med 
synpunkter om de anser att tillräcklig naturhänsyn inte tagits. Som min 
studie påvisar finns markägare som känner ett stort miljöansvar och har 
intresse för naturvård, de avsätter större arealer för naturvårdsändamål än 
vad miljömålet kräver (4.2 Resultat). De skogsägare som medverkade i 
enkätstudien och hade låg tillit till certifierare saknade grön skogsbruksplan 
eller hade en ocertifierad grön plan. Skogsägare med låg tillit till 
certifierare anser att de bättre än certifieraren kan avgöra vad som har högt 
naturvärde på sin fastighet. Denna inställning kan vara en naturlig följd av 
att naturvården ständigt utvecklas i takt med att forskningen gör framsteg. 
Förtroendet för utomstående experter och myndigheter kan urholkas då de 
”ständigt kommer med nya direktiv”. Utan en tydlig motivering att 
förändra sitt sätt att bruka skogen är det lätt att tänka sig att människor vill 
sköta skogen på det sätt de vant sig vid, särskilt som det kan vara 
förknippat med ökade kostnader eller stora praktiska förändringar att ställa 
om till det nya. Det är lätt att underskatta bekvämligheten att bibehålla ett 
invant beteende, även i de fall där det är skadligt för miljön(Stern 2006).  

5.5 Ekonomiskt beroende och ersättning 

Idag får svenska skogsägare som avsätter skog frivilligt ingen ersättning. 
Avsätts produktiv mark innebär det en ekonomisk förlust för markägaren 
på bestånd som annars skulle ge intäkter. Enligt en studie av Persson och 
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Norstedt (2003) kostar de faktiska frivilliga avsättningarna i genomsnitt ca 
800 kr ha-1. Då certifierarna inte valt FA optimalt enligt det högsta 
naturvärdet räknades kostnaden om till hur mycket det skulle kosta att 
avsätta skogen med det högsta naturvärdet på fastigheten, det blev ca 1300 
kr ha-1 (Persson & Norstedt 2003). Medelstorleken på privata 
skogsfastigheter är 53 ha i Sverige, Norge och Finland (Wiersum et al. 
2005). Det innebär att en genomsnittlig skogsfastighet förlorar ca 3500 kr 
på att avsätta produktiv skog som FA.  

Skogsägarna fick själva bedöma hur ekonomiskt beroende de var av 
skogen (Fig. 2). Skogsägare som svarat vet ej och nej på frågan om de kan 
tänka sig att avsätta skog frivilligt var mer ekonomiskt beroende av sin 
skog än de som svarat ja till FA. Kanske är det så att de som är mer 
ekonomiskt beroende av sin skog är mindre angelägna att avsätta skog 
frivilligt? Om avsättningen enbart är en kostnadsfråga för markägaren 
skulle ekonomin kunna vara avgörande, men både i min studie och i 
tidigare studier av skogsägarpsykologi finns mycket som tyder på att 
skogsägaren är mer komplex än så (Uliczka et al. 2004a, Wild-Eck et al. 
2006, Ingemarson et al. 2006). Wiersum et al. (2005) påvisar dessutom att 
det ekonomiska beroendet av skogen har minskat. Förklaringen sägs vara 
att det är vanligt att skogsfastigheter ärvs inom familjen även då de inte har 
något produktionsvärde, följden av detta blir att allt fler skogsägare är 
pensionärer, deltids- eller hobby skogsägare (Wiersum et al. 2005). Detta är 
intressant, då det visade sig att 61 % av skogsägarna i min studie ägt 
skogen i flera generationer, vilket i sådana fall kan innebära att min studie 
har en överrepresentation av skogsägare som är mindre ekonomiskt 
beroende av sin skog. Ekonomiskt beroende är troligen bara en i raden av 
många faktorer som påverkar viljan att avsätta skog frivilligt, andra 
faktorer såsom ålder, kön, intresse, kunskapsnivå, m.fl., spelar också in 
(Uliczka et al. 2004a, Wild-Eck et al. 2006, Ingemarson et al. 2006).  

Jag ville undersöka hur intresset för FA förändrades vid möjlighet till 
”skälig” ersättning. Stern (2006) visar att ekonomisk stimulans är en av de 
bättre metoderna för att förändra beteenden, det fungerar bättre än 
utbildning, övertalning och återkoppling. Men ersättning har också en hake. 
Nära nog samtliga studier som behandlar beteenden före och efter påtagliga 
ekonomiska ersättningar påvisar att beteendet upphör när belöningen 
upphör (Stern 2006). Min studie visade att fler var beredda att göra FA på 
sin fastighet när de fick ”skälig” ersättning (Fig. 11 och Fig. 12). Jag skiljer 
på skogsägare som svarat nej till FA och de som svarat vet ej, därför att de 
troligen har olika orsaker till sina svar. Min teori är att de som svarat nej är 
insatta i problematiken och har ett skäl att neka till FA som skulle kunna 
bero på brukarens ekonomiska situation, eller något annat, medan jag tror 
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att de som svarar vet ej inte är lika insatta i vad FA är för något och därför 
har svårare att avgöra om de ändrar sig beroende på ersättning.  

Ersättningsnivån kallades ”skälig” för att skogsägarna själva skulle 
kunna avgöra vad som kunde vara en rimlig ersättningsnivå för just deras 
fastighet, då fastigheternas bestånd är olika och därmed har olika 
ekonomiskt värde . Ersättning som ligger under denna ”skäliga nivå” 
kommer troligen aldrig att locka till intresse för FA hos skogsägaren. 
Jacobson (2002) undersökte vilken ersättningsnivå amerikanska skogsägare 
kunde tänka sig för att upplåta mark till ett sammanhängande 
spridningskorridorssystem, 78 % av markägarna ville ha hela 
marknadsvärdet ifall de skulle gå med på att sälja den eller avsäga sig 
brukarrättigheterna medan 22 % av markägarna gick med på en lägre 
ersättning än 100 %.  

Det är svårt att förutspå hur ett ersättningssystem för FA skulle kunna 
se ut, men det är viktigt att ta hänsyn till både positiva och negativa 
faktorer innan man analyserar konsekvenserna av ekonomisk stimulans. 
Förhoppningen är att beteendet ska vara långsiktigt och leda till ett 
miljömässigt hållbart skogsbruk i Sverige, men det är mycket svårt att 
uttala sig om hur ekonomisk ersättning skulle påverka mängden och 
kvalitén på de frivilliga avsättningarna. Det finns både fördelar och 
nackdelar, de kan fungera väl i de fall där de fångar upp personer som inte 
skulle ha råd att ändra sitt beteende utan bidrag eller där personen inte har 
någon egen motivering att ändra sig (Stern 2006). Personligen tror jag att 
det är kombinationen av flera satsningar på utbildning och information som 
till största delen påverkar antalet och kvalitén på FA. Kanske skulle 
ekonomisk kompensation vara grädden på moset, och leda till att än fler 
skogsägare ändrar sitt brukarbeteende. Larsson & Danell (2001) framhåller 
att man i teorin skulle kunna hitta en optimal kombination av 
skötselåtgärder där biodiversiteten maximeras till minsta möjliga kostnad, 
men att vi inte nått dit ännu. Kanske skulle en sådan optimal kombination 
leda till ökat intresse för FA även utan ersättning.  

Trots att FA idag kan vara ekonomiskt kännbart för enskilda 
skogsägare är min förhoppning att fler ser till mervärdet som ökad 
naturvård innebär i form av ökad biologisk mångfald. Detta skulle kunna 
ge goda förutsättningar för ett ekologiskt fungerande skogslandskap där 
fragmenterade områden knyts samman. Mot bakgrund av min inventering 
och enkätundersökning bör nämnas att det inte enbart beror på 
skogsägarnas attityder eller åtgärder i den egna skogen ifall satsningen på 
frivilliga avsättningar kommer att uppnå miljömålet till år 2010. Min studie 
fördjupar sig i skogsägarnas roll och avsättningarnas faktiska kvalité, men 
FA är inte bara en fråga om artbevarande utan också en kontroversiell 
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samhällsekonomisk och politisk fråga. I Appendix finns en kort 
fördjupning i intressekonflikten. 
 

5.6 Slutsatser 

Skogsbrukarna har i stort sett avsatt den skog som hyser de högsta 
naturvärdena på fastigheten som naturvärdesbestånd, med några undantag. 
Detta tyder på att FA fungerar väl, men det är svårt att uttala sig om det 
skulle vara en generell trend då omfattningen av studien är för liten.  
Det visade sig att de som inte kunde tänka sig FA i sin skog hade ett högre 
ekonomiskt beroende än de positivt inställda till FA. Ekonomiskt intresse 
kan vara det som avgör ifall man gör avsättningar eller inte. Ersättning 
skulle kunna vara ett sätt att stimulera fler skogsägare att göra FA, vilket 
min enkätfråga påvisade då 83 % av de som nekat till FA kunde tänka sig 
att ändra sitt beslut vid ”skälig ersättning”.   

Skogsägarnas kunskaper i naturvård var likvärdiga tidigare studier 
(Uliczka et al. 2004b), där skogsägarna hade kännedom om ca 50 % av 
indikatorarterna. Detta måste förbättras för att skogsägarna i sitt dagliga 
skogsarbete ska kunna verka för en ökad naturhänsyn. Det är också tydligt 
att skogsbrukets roll som produktionsenhet sitter djupt rotad om man ser till 
enkätfrågan om syftet med skogsfastigheten. Högst rankat blev virke, 
tradition och rekreation hos både de som var positiva och negativa till FA 
på den egna fastigheten. Naturvård dök upp först på sista plats. Detta är en 
framtida utmaning för skogsstyrelsen, certifierare och skogsbolag att få 
skogsägare att se värdet i att agera med naturhänsyn igenom hela 
produktionskedjan och betona att skogsägaren här har en nyckelroll. Totalt 
sett tycks skogsägarna i min studie ändå göra goda avvägningar mellan 
naturhänsyn och produktion på sina fastigheter. Tidigare studier har dock 
påvisat att avsättningar i många fall omfattar skog som normalt ska 
omfattas av generell hänsyn i produktionsskogen, såsom kantzoner, myrar 
och hagmarker (Persson & Norstedt 2003).  

Slutligen är det tydligt inte minst vid hanteringen av enkäten att 
samtliga skogsägare på individ nivå har både likheter och olikheter i sitt 
sätt att bruka skogen, sin syn på naturvård och produktion, målsättningen 
med skogen och de ekonomiska förutsättningarna, med bakgrund av detta 
är det oerhört spännande att se hur FA kommer att se ut framöver, hur 
långsiktigt skogsbrukarna satsar och vad detta kommer att innebära för den 
biologiska mångfalden i framtidens skog. Ju fler FA som görs desto större 
är sannolikheten att fungerande spridningskorridorer mellan olika bestånd 
kan bildas och hotade skogsarter får en möjlighet att fortleva. 
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Appendix 

1 Målklasser i de gröna skogsbruksplanerna 

PG är produktionsskog där generell miljöhänsyn tas i form av att lämna 
kvar högstubbar6, död ved eller evighetsträd7 

PF/K är produktionsskog med förstärkt hänsyn där mellan 15-90% omfattas 
av naturvård 

NS är naturvårdsområde som kräver kontinuerlig skötsel . Impediment och 
områden som omfattas av generell hänsyn räknas inte hit.  

                                                           
6 Högstubbar lämnas kvar på hyggen för att efterlikna omkullblåsta träd. Forskning visar 
att de utgör livsmiljö för många rödlistade vedlevande skalbaggar (SkogsSverige 2007). 
(7 nov 2007) 

7 Evighetsträd är träd som får stå kvar så länge de lever och även efter de dött, då de 
utgör en viktig livsmiljö för insekter, svampar och lavar (Lunds kommun 2007). (7 nov 
2007) 
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NO är naturvärdesområde som lämnas orört för fri utveckling. Impediment 
och områden som omfattas av generell hänsyn räknas inte hit.  

 

2 Beskrivning av begreppet nyckelbiotop 

Skogsstyrelsens definition av nyckelbiotop är ” … ett skogsområde som 
från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och 
fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. 
Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter” (Skogsstyrelsen 
2007c). Många av nyckelbiotoperna är ädellövskog i den nemorala zonen 
men än mer nyckelbiotoper av ädellövskogstyp finns i den 
boreonemoralazonen (Niklasson & Nilsson 2005) som ju Östergötland hör 
till. Storleken på nyckelbiotoperna skiljer sig mellan norra och södra 
Sverige. I södra Sverige är de i genomsnitt mellan 1-3ha och i norra 
Sverige mellan 5-15ha (Carlsson et al. 1998).  

 

3 Inventeringsblankettens tillägg från Skogsstyrelsen Wadstein M 

 
 SVS tillägg till Skogsbiologernas naturvärdesbedömning av skogsmark

N O S Ä V K
Flera mycket gamla tallar
Flera extremt gamla (>200 år) tallar
Hög årmedelålder (gran >120 år, tall , ek >150 år)
Påtagligt med gamla senvuxna granar
Flera mycket gamla granar
Förekomst av  gammelgranlav
Riklig förekomst av  gammelgranlav
Förekomst av  kattfotslav
Riklig förekomst av  kattfotslav

Kommentarer till  ti llägg gjorda av Skogsvårdsstyrelsen ÖG (000410):
Med uttrycket mycket gamla tallar resp. granar avses träd som är dubbelt så gamla som lägsta til låtna slutavverkningsålder.
Med hög medelålder avses för gran minst 120 år och för tall minst 150 år.
Med riklig förekomst menas att arten finns på mist 30 % (kattfotslav), resp 50 % (gammelgranlav) av  granarna i beståndet.  

4 Enkätundersökningen 

1. Kön 

 Kvinna  Man  

2. Ålder 

 <30    30-39    40-49    50-59   60-64    ≥65  

 



38 

 

3. Areal skog 

 <50ha  50-100ha  101-200ha  201- 500ha  >501ha 

4. Hur länge har Du/Din familj ägt Din skog? 

 <10 år 10-30 år  > 30 år  Har tillhört familjen i flera 

generationer 

 

5. Vem har störst ansvar för skötseln av Din skog? Ange t ex; Du själv, 

make/maka, far, mor, syster eller bror. Är det en kusin, bekant etc. 

vänligen ange kön. 

 

       

6. I hur stor utsträckning arbetar Du i skogen per år? (Välj det 

alternativ som stämmer bäst in på Din arbetsfrekvens i skogen) 

 Aldrig  

Från en dag till en vecka per år 

Från en vecka upp till en månad per år 

 Säsongsvis flera månader i sträck 

 Året runt heltid 

 

7. Vilken typ av skogsägare anser Du Dig vara? Markera på linjen med 

ett kryss 

Passiv              Aktiv 

 

8. Gör en uppskattning av Ditt kunnande om naturvård 

Inget                  Stort 

 

9. Hur viktig anser Du att inkomsten från Din skog är? 

Oviktig                  

Dominerande inkomstkälla 
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10.  Skoglig utbildning - flera alternativ får markeras 

 Ingen 

 Har läst om skog själv/är självlärd 

 Enstaka endagskurser 

 Flera kurser 

 Naturbruksgymnasium eller motsvarande 

 Utbildningsprogram hos Skogsstyrelsen (f.d. 

Skogsvårdsstyrelsen) 

 Skoglig utbildning på högskole- eller universitetsnivå 

 

11.  Har Du en grön skogsbruksplan? 

Ja certifierad  Ja ocertifierad Nej  Planerar att köpa en 

 Vet ej 

 

12.  För dig som har en certifierad grön skogsbruksplan eller planerar 

att inom en snar framtid (senast 2012) certifiera Din skog. Gradera 

alternativen från 1 till 5 vad som motiverar/motiverade dig att 

certifiera Din skog. (1 är det mest motiverande och 5 det minst 

motiverande.) 

 Certifiering ger konkurrensfördelar vid virkesförsäljning 

 Blev rekommenderad av vänner som certifierats 

 Certifiering känns viktigt av miljöskäl  

 Krav ifrån Skogsägarföreningen jag är med  

 Annat – ange vad här: 



40 

 

 Ej certifierad och planerar inte heller att certifieras inom angiven 

tid 

 

13a. Kan Du tänka dig att frivilligt avsätta skog för naturvårdsändamål? 

Om ja hoppa till fråga 14. 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

13b. För Dig som svarat nej/ vet ej på föregående fråga - skulle Du 

kunna tänka Dig att göra en frivillig avsättning ifall en skälig ersättning 

erbjöds?  

 Ja  Nej  Vet ej 

 

14.  Kan Du tänka dig att certifiera Din skog i enlighet med ekologiska 

och miljömässiga kriterier? 

 Ja, men endast om skogsägare i grannskapet också gör det 

 Nej, jag vill bestämma själv hur jag sköter skogen 

 Ja, även om jag är ensam om det 

 

15.  Känner Du tillit till yrkesmässiga certifierares (t ex Skogssällskapet 

eller Södra skogsägarna) naturvårdskunskaper? 

 Vet ej 

 Ja, fullständigt. De har kunskap om naturvård och kan avgöra 

bättre än mig vad som har naturvärde 

 Ja, deras naturvårdskunskaper är likvärdiga mina, jag anlitar 

dem av praktiska skäl istället för att göra arbetet själv 
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 Nej, jag skulle helst certifiera själv då jag har mer kunskap än de 

om min skog  

 Annat - ange i så fall vad här: 

 

 

16.  Hur viktig är naturvård inom skogsbruket i Sverige? 

Oviktig                

Mycket viktig 

 

17.  Hur ska vi finansiera arbetet med skydd av skog de kommande 

åren? 

 Vi behöver inte fler naturreservat i skogen 

 De enskilda skogsägarna bör själva ta ansvar för och bära 

kostnaden för att avsätta skog som har naturreservatskvalité 

 Skogsbruket bör gemensamt betala miljökostnaden för att 

avsätta skog som naturreservat och ersätta de skogsägare som har 

reservatsobjekt 

 Reservaten bör betalas gemensamt genom skatten 

 

18.  Vilka tre arter tror Du är viktigast att bevara ur naturvårdssynpunkt 

i Östergötland med avseende på antalet rödlistade arter som lever 

på träden? (Maximalt tre kryss)  

 Gran 
 Asp 
 Rönn 
 Ek 
 Klibbal 
 Hassel 

 



42 

 

19.  Det finns 1875 rödlistade arter i svensk skog, dvs. arter som anses 

vara eller kan bli utrotningshotade. Vad tror Du är de tre största 

orsakerna till att deras antal minskar/riskerar minska ytterligare? 

(Gradera alternativen från 1 till 3 där 1 är den viktigaste faktorn) 

 Klimatförändringar  
 Vägar  
 Luftföroreningar 
 Slutavverkning/Kalhyggesbruk  
 Hyggesrensning i form av gallring och röjning 
 Markberedning 
 Brist på grova träd 
 Utdikning 
 Brist på död ved 
 Jakt och friluftsliv 
 Stora rovdjur 

 

20.  Vilka av dessa skogsarter skulle Du känna igen om Du träffade på 

dem i skogen? Markera med kryss (flera arter får markeras) 

 Tjäder 
 Blåsippa 
 Mindre hackspett 
 Trädkrypare 
 Stjärtmes 
 Oxtungsvamp 
 Fönsterlav 
 Strutbräken 
 Garnlav 
 Klibbticka 
 Lunglav 
 Skinnlav 

 

21.  För Dig som avsatt skog frivilligt, hur långsiktig är avsättningen? Har 

Du inte avsatt skog frivilligt hoppa till fråga 22. 

 För kommande generationer 
 Så länge jag äger skogen 
 20 till 50 år 
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 10 till 20 år 
 5 till 10 år 
 Kortare än 5 år 
 Vet ej 

 

22.  Hur väl stämmer dessa faktorer in på Ditt syfte med Din 

skogsfastighet (gradera från 1 till 8 där 1 är viktigast) 

 Trivsam boendemiljö 
 Virkesproduktion 
 Rekreation 
 Jakt 
 Bär och svampplockning 
 Naturvård 
 Föra en familjetradition vidare 
 Vårdare av skogen 
 Annat - ange vad 

  
23.  Hur stort är Ditt friluftsintresse? Exempelvis intresset att vistas i 

naturen på fritiden för att träna, jaga, promenera eller för 

naturupplevelser.  

Mycket litet

 M

ycket stort 

 

24.  För att uppnå miljömålet levande skogar till år 2010 ska 900 000ha 

skogsmark undantas från skogsbruk i Sverige genom 

reservatsbildning, biotopskydd, naturvårdsavtal, och frivilliga 

avsättningar. Hur stor andel av dessa hektar tror Du är frivilliga 

avsättningar? 

 

  % 

 

 Markera denna ruta med ett kryss om Du vill ha del av studiens 

resultat när jag är klar med examensarbetet 
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Skriv gärna Din e-postadress här så kan jag skicka Dig sammanställningen: 

 

 

Stort tack för att Du tagit Dig tid att besvara enkäten. Varje svar gör 

nytta!  

Enkätsvaren kommer enbart att behandlas av mig.  Vilka som deltar 

kommer ej att publiceras, enbart att det gäller privata skogsägare i 

Linköpings och Kinda kommun med skogsfastigheter mellan 50 till 200ha. 

Kom ihåg att Ni som besvarar enkäten är med i utlottningen av trisslotter 

som tack för Ert bidrag! 

 

Kristina Pettersson  

Biologistudent Linköpings universitet 

 

5 Intressekonflikt 

Enligt Skogsindustrierna8 överskrider de frivilliga avsättningarna redan 
idag långt mer än riksdagens målsättning på 900 000 ha varför de anser att 
det citat; ”vore kapitalförstöring att avsätta mer skog”, istället vill de se en 
ökning av skogsproduktionen. Detta är raka motsatsen till miljömålsrådets9 
utredning där arealen FA minskat samtidigt som småskogsägarna avsatte 
betydligt färre skogsmarker än förväntat. Det regionala miljömålet innebar 
för Östergötlands del att avsätta 25000ha skog frivilligt, något man inte tror 
                                                           
8 Skogsindustrierna 
http://www.skogsindustrierna.org/LitiumInformation/site/page.asp?Page=10&IncPage=
10954&Destination=227 (17 dec 2008) 

9 Miljömålsportalen http://www.miljomal.nu/ (26 nov 2008) 
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sig kunna uppnå före 2010 trots att avsättningstakten har ökat. 
Huvudorsaken till att delmålet om de frivilliga avsättningarna inte uppnås i 
tid anges vara resursbrist. Det är också brister i dokumentationen av 
kvalitén på den avsatta skogen och hur långsiktiga avsättningarna 
egentligen är8. Det är uppenbart hur intressekonflikten mellan 
skogsindustrin och miljövården försvårar tolkningen av den rådande 
situationen då det finns starka intressen från båda sidor, å ena sidan rädslan 
att förlora arbetstillfällen och inkomster å andra sidan miljövårdarens rädsla 
att avsätta för lite arealer och därmed äventyra arters fortlevnad. Konflikter 
som denna kan förvärra situationen genom att småskogsbrukare inte vet 
vilka de ska lyssna till och förlorar förtroendet för både myndigheter och 
skogsindustrin. Det förhalar processen att uppnå miljömålet inom 
tidsramen. 

 

 

 

 

 


