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Sammanfattning 
Detta är en studie av de teoretiska riktlinjerna kring begrepsdefinitionen nyckelbiotop samt den 
praktiska hanteringen av nyckelbiotoper i skogregionerna Östra Götaland, Dalarna/Gävleborg 
och Örebro/Värmland. Syftet med studien är att undersöka orsakerna till att nyckelbiotoper 
avverkas idag. Fokus ligger på om det finns en skillnad mellan den teoretiska 
begreppsdefinitionen och den praktiska hanteringen av nyckelbiotoper. Undersökningen 
genomfördes genom enkätfrågor och intervjufrågor till respondenter inom skogsbolag, 
skogsägarföreningar, stift (skogsbruken) och Skogsvårdsstyrelsen. De övergripande 
frågeställningarna var om det finns avvikelser mellan beslut och handling i hanteringen av 
nyckelbiotoper och om definitionen av nyckelbiotoper är förankrad, relevant och fungerande hos 
dem som planerar och avverkar inom skogssektorn. Enkät - och intervjusvaren från denna studie 
visar att både skogsbruken och Skogsvårdsstyrelserna anser att definitionen av nyckelbiotoper är 
förankrad hos dem som planerar och avverkar. Orsakerna till att det avverkas nyckelbiotoper är 
enligt Skogsvårdsstyrelserna att avverkningarna beror på ekonomiska faktorer vilket inte 
överensstämmer med skogsbrukens svar. Skogsstyrelsen menade att informationsbrist kunde vara 
en tänkbar orsak medan skogsbruken var delade i sin synpunkt på denna orsak. Angående 
definitionens relevans och fungerande i praktiken svarade Skogsvårdstyrelsen övervägande att de 
tyckte den var fungerande och i skogsbruken var meningarna delade om denna fråga. Av svaren 
framkom att den teoretiska begreppsdefinitionen ifrågasätts av främst skogsbruken men också av 
Skogsvårdsstyrelsen då den bland annat är så starkt kopplad till rödlistade arter. Studien visar att 
det finns mycket som kan och bör åtgärdas i problematiken kring avverkning av nyckelbiotoper 
och dess orsaker. Det är positivt att studien också visar att samtliga inom skogsbruken samt 
skogsvårdsstyrelsens personal anser sig  ha möjlighet att påverka inom sin organisation för att 
förhindra att avverkning av nyckelbiotoper sker i framtiden.  



 2

 
Förord 
Jag vill tacka min handledare Dr. Michelle Benyamine, Miljövetarprogrammet vid Linköpings 
Universitet, för de synpunkter, stöd och kommentarer hon givit mig under tiden jag skrivit 
uppsatsen. Ett tack vill jag också rikta till Stig Ohlsson och Sune Sohlberg vilka varit mina 
kontaktpersoner på Naturvårdsverkets Landmiljöenhet. Vidare vill jag tacka de personer inom 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Skogsvårdsregionerna, Skogsvårdsdistrikten, skogsbruken och 
övriga som så välvilligt ställt upp och besvarat mina frågor. Utan er medverkan hade denna 
uppsats inte varit möjlig att genomföra. Tack också till de kurskamraterna på 
Miljövetarprogrammet som bidragit med råd och synpunkter på min uppsats, speciellt ett stort 
tack till Madelaine Johansson och Carolina Lindgren. Sist men inte minst vill jag tacka min 
familj och mina vänner för den stöttning och förståelse de givit mig under skrivandet av 
uppsatsen. 
 
Ett stort Tack till samtliga för hjälpen! 
 
Norrköping, våren 2003 
 
Marie Lifvergren-Kaya 



 3

 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING....................................................................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................................................. 4 
1.2 SYFTE .......................................................................................................................................................... 6 
1.3 STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 6 
1.4 TIDIGARE RELEVANTA STUDIER INOM OMRÅDET ......................................................................................... 6 
1.5 DISPOSITION ................................................................................................................................................ 7 

2 METOD............................................................................................................................................................... 8 

2.1 KVALITATIV UNDERSÖKNING ...................................................................................................................... 8 
2.2 KVANTITATIV UNDERSÖKNING .................................................................................................................... 8 
2.3 ÖVERVÄGANDEN VID UTFORMNING AV FRÅGOR.......................................................................................... 9 
2.4 DATAINSAMLING GENOM ENKÄT ................................................................................................................. 9 
2.5 VAL AV RESPONDENTER ............................................................................................................................ 10 
2.6 DATAINSAMLING GENOM TELEFONINTERVJUER......................................................................................... 12 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV OCH DEN PRAKTISKA HANTERINGEN AV          
NYCKELBIOTOPER........................................................................................................................................... 13 

3.1 BESKRIVNING AV NYCKELBIOTOPER.......................................................................................................... 13 
3.2 INVENTERING AV NYCKELBIOTOPER .......................................................................................................... 13 
3.3 AVVERKNING AV NYCKELBIOTOPER .......................................................................................................... 14 
3.4 ÅTGÄRDER SOM KAN FÖRHINDRA ATT NYCKELBIOTOPER AVVERKAS I FRAMTIDEN .................................. 15 

4 ANALYS AV RESPONDENTERNAS SVAR ............................................................................................... 16 

4.1 INVENTERING AV NYCKELBIOTOPER .......................................................................................................... 16 
4.2 AVVERKNING AV NYCKELBIOTOPER .......................................................................................................... 17 
4.3 ORSAKER TILL AVVERKNINGAR AV NYCKELBIOTOPER .............................................................................. 19 
4.4 DEFINITION AV NYCKELBIOTOPSBEGREPPET.............................................................................................. 22 
4.5 ÅTGÄRDER SOM KAN FÖRHINDRA ATT NYCKELBIOTOPER BERÖRS AV AVVERKNINGAR I FRAMTIDEN........ 24 

5 AVSLUTANDE DISKUSSION ....................................................................................................................... 26 

REFERENSER........................................................................................................................................................... 28 

BILAGA 1. ENKÄTFORMULÄR TILL SKOGSBOLAG/SKOGSFÖRENINGAR/STIFT 
(REPRESENTANTER FÖR SKOGSBRUKEN) .................................................................................................... 32 

BILAGA 2. ENKÄTFORMULÄR TILL SKOGSVÅRDSSTYRELSENS DISTRIKT ...................................... 35 

BILAGA 3. ENKÄTFORMULÄR TILL SKOGSVÅRDSSTYRELSENS REGIONKANSLIER..................... 38 

BILAGA 4. INTERVJUFORMULÄR TILL SKOGSVÅRDSSTYRELSENS REGIONKANSLIER............... 41 

 



 4

 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människan har påverkat skogslandskapet i alla tider. Till en början var påverkan måttlig och 
begränsad till några få områden. För ungefär 300 år sedan började skogslandskapet i södra 
Sverige brukas mer intensivt och i norra Sverige kom den mer intensiva skogsbruksperioden 
igång på allvar för 100 år sedan.  Det mer storskaliga trakthyggesbruket fick sitt genombrott på 
1950-talet och sedan dess har i stort sett hela det svenska skogslandskapet omvandlats till 
produktionsskogar som har få likheter med det förhistoriska skogslandskapet.  Hur har då 
skogslevande arter klarat av förändringarna? Helt klart är att arterna har påverkats. En del arter 
har försvunnit och ett antal arter gynnats av det intensiva skogsbruket.  Under de senaste 200 åren 
har mer än 100 arter försvunnit i skogsmiljön (CBM, 2003).  
 
Enligt Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) har det inte kunnat påvisas någon positiv 
förändring i populationsutvecklingen av de mest utsatta arterna kopplat till den nya 
miljövänligare skogspolitiken som infördes 1993. Orsaker till en utebliven förändring kan vara 
bristande informationen, att kort tid har förflutit sedan införandet och att upprättandet av 
hänsynen är otillräckligt för att vända utvecklingen (CBM, 2003). Många av 
förändringsåtgärderna tar lång tid att införliva, till exempel att öka mängden död ved som ska stå 
kvar. Många av arterna behöver också tid för att bygga upp sina populationer. En del 
populationer är så små att inte bara upprättande av hänsyn räcker utan hela landskapet behöver 
repareras. Enligt CBM måste naturvårdsarbetet bli bättre på att reparera landskapet och bevara 
områden med höga naturvärden för att nå de jämställda miljö- och produktionsmålen i 
skogsvårdslagen (CBM, 2003).  
 
En del av naturvårdsarbetet är att identifiera, skydda och sköta nyckelbiotoper. Definitionen av en 
nyckelbiotop är enligt Skogsstyrelsen (SKS) ”ett skogsområde där man finner eller har stark 
förväntan att finna rödlistade arter” (Skogsstyrelsen, 2002a). Skogsvårdsorganisationerna (SVO) 
genomförde 1993-1998 på regeringens uppdrag en landsomfattande nyckelbiotopsinventering på 
cirka 12 miljoner ha av familjeskogsbrukets marker (Gustafsson, 1999). Syftet med inventeringen 
var att lokalisera, bedöma, avgränsa och beskriva områden som är särskilt viktiga för hotade 
växt- och djurarter i skogen. Totalt registrerades cirka 40 000 nyckelbiotoper vilket innebar att 
nyckelbiotoper utgjorde i genomsnitt 0,8 % av den produktiva skogsmarken. Arealmässigt och 
ekonomiskt torde inventeringen vara den största av naturvärden i världen (Gustafsson, 1999). För 
att kunna behålla den biologiska mångfalden i Sverige är kunskap om skogens olika naturvärden 
en central del. Nyckelbiotopsinventeringar är ett av de underlag som används i arbetet med att 
säkerställa och skydda skogsmark (Skogsstyrelsen, 2003).  
 
Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet över skogsvårdsstyrelserna (SVS) med uppgift att 
tillsammans med SVS verka för skogsnäringens utveckling och att skogsbruket ska nå 
skogspolitikens mål. Sverige är indelat i elva regionala skogsvårdsstyrelser och regionerna är i 
sin tur indelade i 77 skogsvårdsdistrikt. Exempel på uppdragsverksamhet som bedrivs av SVS är 
skogsbruksplanläggning, skogsvärdering och utbildning. Distrikten svarar för organisationens 
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lokala kontakter med skogsägarna, olika myndigheter och organisationer. Exempel på 
myndighetsuppgifter är tillsyn inom ramen för skogsvårdslagen, naturinventeringar, information 
och rådgivning om skogspolitikens produktions- och miljömål. Skogsstyrelsen, 
Skogsvårdstyrelsen och distrikten arbetar tillsammans under namnet, Skogsvårdsorganisationen 
(SVO) (SKS, 2003).  
 
Nyckelbiotopsinventeringen startade 1993, samtidigt som den nya skogspolitiken med ökade 
miljöinsatser inom skogsbruket infördes av Skogsstyrelsen. Den nya skogspolitiken innebar att 
miljö- och produktionsmålen jämställdes. Skogsbolagen genomförde under samma tid sina egna 
inventeringar med liknande metodik och resultat. Under tiden blev nyckelbiotop ett ”stridsrop” i 
skogsdebatten (SNF, 2003). Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) var först att uttrycka 
självklarheten i att alla nyckelbiotoper skulle undantas skogsbruk, vilket följdes av liknande 
uttalanden från skogsägarna och skogsbolagen. Undantagandet av avverkning av nyckelbiotoper 
slogs fast i olika policyuttalanden, offentliga åtaganden och av skogscertifieringsorganisationen 
Forest Stewardship Council (FSC) (Ekelund och Liedholm, 2000).  
 
Vid utgången av år 2000 var 10 miljoner ha svensk skog certifierad enligt FSC (Merkell, 2001). 
Enligt Skogsstyrelsen var då mängden nyckelbiotoper i skogen 0,83 procent av den produktiva 
skogsmarksarealen. Svenska Naturskyddsföreningen ifrågasatte resultaten från Skogsstyrelsens 
inventering då det kommit till deras kännedom att den biologiska mångfalden utarmats av 
skogsbruket genom att många områden med höga naturvärden inte fanns med i inventeringen. 
Bland de områden som inte var med fanns Norrlands inland och de fjällnära områdenas 
nyckelbiotoper (SNF, 2003).   
 
Centrum för biologisk mångfald (CBM), som samordnar och stimulerar forskning om biologisk 
mångfald, menar att problemen med nyckelbiotoper idag är att de avverkas och inte registreras. 
Det brister i skydd och skötsel och fördelningen av nyckelbiotoper är ojämn mellan markägare. 
Andra problem verkar finnas i själva begreppet nyckelbiotoper då samma definition används över 
hela landet. Det innebär att begreppet måste anpassas till de många olika naturtyperna (CBM, 
2003). Art Databanken som arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden tog initiativ 
till ett seminarium, ”Rödlistan och nyckelbiotoper i skogen”, i februari 2003 där man tog upp 
problemet med att Skogsstyrelsens definition av nyckelbiotopsbegreppet har ifrågasatts. En ny 
studie som presenterades av Per Angelstam, från Sveriges Lantbruksuniversitet, visade att nästan 
var tredje nyckelbiotop är skadad av avverkning. Detta, menade Angelstam, kan bero på att 
definitionen av nyckelbiotoper är otydlig och att begreppet inte är förankrat hos dem som 
planerar och avverkar (SKS, 2003).  
 
I en artikel i Skogsstyrelsens tidning Skogseko, ”Slaget om marken”, skriver SKS att 
naturskyddare hävdat att miljöintressena fått ge vika till förmån för produktionsintressen medan 
Skogsföretagen befarar att ”en död hand ska läggas på en stor del av den produktiva skogen” 
(SKS, 2003). Dagens Nyheter (DN) skriver i sin ledare (17 februari, 2003) om ”Den värdefulla 
skogen”. Debattören menar att naturvårdsintressen står mot produktionsintressen i en avvägning 
mellan produktions- och miljömålen där begreppet nyckelbiotop blivit ett universalverktyg. 
Skogsnäringen befarar att man vid noggranna undersökningar hittar rödlistade arter i praktiskt 
taget alla bestånd av avverkningsmogna skogar och därmed skulle skogsvårdslagens 
portalparagraf om jämställdhet mellan produktions- och miljömål i praktiken sättas ur spel. 
Skogsnäringen kan visserligen formellt sätta sig över förbudet att avverka nyckelbiotoper, men 
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samtidigt skulle man då tvingas avstå från miljöcertifieringen (DN, 2003). Företag som anslutit 
sig till något certifieringssystem för skogsbruk har förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper. 
 
En fråga som uppstår är om den nya skogsvårdslagen som infördes 1993 med jämställda miljö- 
och produktionsmål, kan bidra till arternas överlevnad. Produktionsmålet innebär att ”skogen och 
skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning” 
och Miljömålet innebär att ”skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras” enligt 
Prop. 1992/93:226. Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen i skogen skall 
säkras genom att skogen brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 
förutsättningar att överleva och att hotade arter och naturtyper skyddas (Prop. 1992/93:226). 
Skogsägarna ges genom lagen en större frihet och samtidigt ett större ansvar. Ett ansvar som 
innefattar att inte avverka nyckelbiotoper i det praktiska arbetet i skogen. 
 
Denna studie har växt fram från ett förslag från Stig Ohlsson och Sune Sohlberg vilka är mina 
kontaktpersoner på Naturvårdsverkets, Landmiljöenhet. Förslaget var att jag skulle genomföra en 
enkätundersökning rörande arbetet med delvis eller helt avverkade nyckelbiotoper. Utvalda 
skogsvårdsregioner var Östra Götaland, Dalarna/Gävleborg och Örebro/Värmland avseende åren 
2000, 2001 och 2002. Studien är en fortsättning av Naturvårdverkets två tidigare studier, 
Avverkning av skogsmiljöer med rödlistade arter (Rapport 4879)- en undersökning från åren 
1994-1996 (enkätundersökning 1998/12) och Skogspolitikens effekter på biologisk mångfald 
(Rapport 5255, Utvärdering 2001). Studien omfattade åren 1994-1996 och 1997-2000. 
Regeringen gav i ett regleringsbrev 1993/1994 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att 
fortlöpande utvärdera den nya skogspolitikens effekter på den biologiska mångfalden.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera vad det kan finnas för orsaker till att nyckelbiotoper 
avverkas idag. Det centrala och viktiga i studien är att samla information för att få en djupare 
förståelse för det problem som avverkning av nyckelbiotoper innebär samt att identifiera 
orsakerna bakom problemet. Studien avser att belysa om det finns eventuella konflikter mellan 
den teoretiska begreppsdefinitionen och den praktikiska hanteringen av nyckelbiotoper. 

1.3 Studiens frågeställningar 
Tre frågor har varit centrala och vägledande i arbetet.  

1) Finns det en konflikt mellan den teoretiska begreppsdefinitionen och den praktiska 
hanteringen av nyckelbiotoper?  

2) Finns det avvikelser mellan beslut och handling i hanteringen av nyckelbiotoper?  
3) Är definitionen av nyckelbiotoper förankrad, relevant och fungerande hos dem som 

planerar och avverkar skog? 

1.4 Tidigare relevanta studier inom området 
Det finns vetenskapliga studier om nyckelbiotoper. Ett exempel är, Presence and abundance of 
redlisted plant in Swedish forest (Gustafsson, 2000). Studien är en inventering av rödlistade 
mossar, lavar och kärlväxter i nyckelbiotoper i tre skogsområden i södra Sverige vars syfte var att 
undersöka om nyckelbiotoperna innehöll rödlistade arter, hur mycket av de rödlistade arterna som 
finns i produktionsskogarna och hur stor del av produktionsskogen som har förekomst av 
rödlistade arter. Denna studie belyser i likhet med min studie frågan om 
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nyckelbiotopsdefinitionen, det vill säga att nyckelbiotoper innehåller rödlistade arter. Det som 
skiljer studierna är att Gustafsson bland annat tagit upp koncentrationen av rödlistade mossor och 
lavar (mossor och lavar utgör cirka 15 % av alla rödlistade arter) och har fokuserat på rödlistade 
arter i nyckelbiotoper. Jag tar i min studie upp hela nyckelbiotopsdefinitionen och inte enbart 
vissa arter, problemet som avverkning av nyckelbiotoper innebär samt orsakerna bakom 
problemet. Vidare har Lena Gustafsson gjort vetenskapliga studier tillsammans med Jonny de 
Jong och Mikael Norén, Landsomfattande inventering av rödlistade arter i nyckelbiotoper 
(Gustafsson et.al, 1999). Den studiens syfte var att inventera hur många rödlistade mossor och 
lavar det finns i nyckelbiotoperna i slumpvis utvalda områden i Sverige. Resultaten har sedan 
studerats om hur förekomsten av rödlistade arter förekommit i nyckelbiotoperna utifrån 
nyckelbiotopsdefinitionen.  Denna studies likhet med min är att jag också tar upp inventeringen 
men sedan skiljer de sig åt. I min studie tar jag upp hela definitionen och inte bara rödlistade arter 
som mossor och lavar. Vidare finns forskning om Miljöövervakning av biologisk mångfald i 
nyckelbiotoper (Gustavsson, 2001) vars syfte var att utreda hur nyckelbiotopsinventeringen skulle 
kunna användas i ett övervakningsprogram för miljöövervakning av biologiska mångfalden och 
dess förändringar i skogslandskapet. I likheten med min studie undersöktes hur man får en ökad 
kunskap om nyckelbiotoper och hur arbetet kan underlättas för att skydda naturvärden i 
skogsmark. Min studie skiljer sig från Gustavssons då mitt syfte inte innebär att arbeta fram en 
teknisk metod för att se förändringar i nyckelbiotoper utan är att analysera orsakerna till att 
nyckelbiotoperna avverkas och åtgärder som förhindrar detta. Attityder till nyckelbiotoper hos 
skogsägare, en skogshistorisk analys av sex nyckelbiotoper i Roslagen (Karlsson, 2001) är en 
studie vars syfte var att beskriva attityder och skötselstrategier. Likheten med min studie är att 
attityden hos markägare eller skogsaktörer kan vara en tänkbar orsak till att nyckelbiotoper 
avverkas men det kan finnas flera orsaker, vilket jag tar upp i min studie. Centrum för Biologisk 
Mångfald bedriver forskning om bland annat förändringar i populationsutvecklingen av de mest 
utsatta arterna som de sedan sammankopplar till skogspolitiken och vilka åtgärder som kan vidtas 
för att nå de jämställda miljö- och produktionsmålen i skogsvårdslagen (CBM, 2003). Vidare har 
CBM studerat problemet med att nyckelbiotoper avverkas och inte registreras. Min studie 
överensstämmer med deras forskning genom att jag också har studerat att nyckelbiotoper 
avverkas.  

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer jag i det andra kapitlet att beskriva min metodik hur jag 
genomfört studien. I kapitel tre, redovisar jag de teoretiska perspektiven och den praktiska 
hanteringen av nyckelbiotoper. Vidare i kapitel fyra ”Analys av respondenternas svar” 
presenterar och analyserar jag svaren av mina enkät- och intervjuundersökningar med 
skogssektorns aktörer. Slutligen i kapitel fem ”Avslutande diskussion” återkopplar jag  till att det 
här är en studie som visar vilka orsaker det kan finns till att nyckelbiotoper avverkas i tre av 
Sveriges skogsregioner. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ undersökning 
Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att analysen utgår ifrån studieobjektens perspektiv 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). Studieobjekten i analysen var respondenter inom skogsbolag, 
skogsägarföreningar, stift (skogsbruken) och Skogsvårdsstyrelsen. En vinst med att bedriva 
kvalitativ forskning är öppenheten för det oväntade, det är för att inte jag vet utan vill utforska 
och reda ut som jag bedriver just kvalitativ forskning (Widerberg, 2002). Med ett kritiskt synsätt 
på studiematerialet ska tolkaren ändå tro på att studiematerialet ger viktigt underlag till en 
kunskapsbildning som ger en möjlighet till förståelse av fenomen snarare än fastställer 
”sanningar” (Alvesson och Sköldberg, 1994). Kvalitativa undersökningar präglas också av 
flexibilitet genom en öppenhet för ny kunskap och ny förståelse som gör att studiens upplägg kan 
förändras under tiden som undersökningen genomförs (Holme och Solvang, 1997).  Metoder som 
används i denna studie är kvalitativa intervjuer och enkäter. Det centrala och viktiga i studien är 
att samla information för att få en djupare förståelse för det problem som avverkning av 
nyckelbiotoper innebär samt att identifiera orsakerna bakom problemet.  

2.2 Kvantitativ undersökning 
I denna studie används kvantifieringar från den egna analysen och från tidigare studier för att 
beskriva olika förhållanden. Det finns fördelar med att kvantifiera data. Kvantifierad data kallas 
hårddata och det finns en finess med användningen av hårddata. De kan vanligtvis presenteras på 
ett överskådligt vis i tabeller, vilket gör det möjligt att få med utförlig information på relativt litet 
utrymme. Kvantifierad data tillåter läsaren att göra egna tolkningar, beräkningar och analyser 
utifrån materialet (Ejvegård, 2003). Kvantitativa metoder behandlar data som kan uttryckas i 
siffror eller andra mätbara enheter och forskaren utgår vanligen från en teori eller hypotes som 
hon/han sedan bekräftar eller förkastar i sin studie (Holme & Solvang, 1997). 
Undersökningsområdet uppfattas som ett objekt som undersöks med avseende på en eller flera 
variabler. Vid användandet av kvantitativ metod används envägskommunikation, undersökningen 
sker helt på undersökarens villkor (Andersen, 1990). Vid kvalitativ forskning kan även 
kvantifieringar vara lämpliga att använda för att få fram bakgrundsmaterial och resultat 
(Alvesson och Sköldberg, 1994).  Kvantifierad forskning kan också definieras som att den 
reducerar mångtydighet till kvantifierbara kategorier som statistik, observationsskalor, test, 
frågeformulär och experiment. Detta ger ett brett spektrum av variationer och kombinationer 
möjliga. Forskningen styrs av en strävan efter objektivitet vilket gör att det empiriska materialet 
blir artificiellt (Alvesson och Deetz, 2000). Jag har i studien använt mig av en enkätundersökning 
och kompletterande intervjufrågor för att få en uppfattning om hur problemet med avverkade 
nyckelbiotoper ser ut. Att enkätmetoden valdes berodde dels på det stora antalet respondenter (36 
stycken) och dels på den geografiska spridningen av de regioner jag studerat. Enligt Trost liknar 
enkäter som metod personliga intervjuer. Skillnaden är att den som svarar på frågorna själv 
noterar sina svar på ett eller annat sätt, och att inte någon intervjuare finns med i bilden (Trost, 
2001). Med enkätundersökningen sökte jag svar på vilka orsaker det kan finnas till att 
nyckelbiotoper avverkas idag och om det berodde på avvikelser mellan beslut och handling 
ibland skogssektorns planerare och brukare av skogen.  
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2.3 Överväganden vid utformning av frågor 
Frågor om genomförda inventeringar av nyckelbiotoper har jag tagit med i studien för att de utgör 
grunden, det vill säga att jag vill kartlägga i vilken grad vetskapen om nyckelbiotoper finns.   
Redovisningar om avverkningar av nyckelbiotoper finns med i studien för att belysa hur stor 
avverkningen är i respektive region. Frågan om varför nyckelbiotoper avverkas är grundsyftet i 
studien och frågorna som använts i enkäterna och intervjuerna har jag till stor del utformat själv, 
utifrån litteratur som exempelvis rapporterna Avverkning av skogsmiljöer med rödlistade arter - 
en undersökning från åren 1994-96 (Naturvårdsverket, 1998), Skogspolitikens effekter på 
biologisk mångfald Utvärdering 2001 (Naturvårdsverket, 2002) och Nyckelbiotoper -unika 
skogsoråden med höga naturvärden (Skogsvårdsstyrelsens, 2002). Vidare har jag utformat frågor 
utifrån personlig kommunikation med Anna-Lena Axelsson, Skogsvårdsstyrelsen, Karin 
Tormalm och Stig Ohlsson, Naturvårdsverket och Jan Bengtsson, Eddie Sturesson och Per-Olof 
Ståhl, Skogsvårdsstyrelsens regionkanslier. Undersökningar som visar att avverkning skett i stor 
omfattning av lokaler med rödlistade arter och andra värdefulla skogsmiljöer redovisas i 
rapporten, Avverkning av skogsmiljöer med rödlistade arter under åren 1994-1996 
(Naturvårdsverket, 1998). Vidare står det skrivet i rapporten att orsakerna till avverkning inte har 
efterfrågats i enkäterna, men ändå belysts av många rapportörer i enkätsvaren och i medskickade 
brev (Naturvårdsverket, 1998). De orsaker till att nyckelbiotoper avverkats som nämnts i 
Naturvårdsverkets rapport är bland annat att: 
 
1. Naturvärden var inte kända förrän efter avverkningen redan utförts eller påbörjats. 
2. Markägaren eller entreprenören är ointresserad av naturvård. 
3. Avverkningstryck på grund av högkonjunktur och bra virkesförhållanden. 
4. Resursbrist för uppföljningar som till exempel av hänsynsredovisning i avverkningsanmälan. 
5. Bristande hänsyn vid avverkning. 
6. Borttagning av virke efter stormfällningar. 
7. Resursbrist för biotopskydd och reservatsbildning (Naturvårdsverket, 1998). 
 
Utifrån ovan nämnda sju orsaker och den angivna litteraturen samt de personliga 
kommunikationerna har jag utformade jag fem frågor om tänkbara orsaker till att nyckelbiotoper 
avverkas. 
 
1. Ekonomiska faktorer i avverkning av nyckelbiotoper? 
2. Informationsbrist angående vad som gäller för avverkning i eller i närheten av nyckelbiotoper? 
3. Är definitionens förankring hos dem som planerar/avverkar? 
4. Är definitionen för nyckelbiotoper relevant och fungerande i praktiken? 
5. Andra orsaker? 
 
Frågor om åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper berörs av avverkningar i framtiden har 
jag med i studien för att få vetskap om definitionen av nyckelbiotoper är förankrad, relevant och 
fungerande hos dem som planerar och avverkar skog. 

2.4 Datainsamling genom enkät  
Att använda enkäter som metod har flera fördelar. Det kan täcka ett större urval jämfört med 
kvalitativa intervjuer, och är det ont om tid för ett projekt går det också snabbare att administrera, 
analysera och rapportera enkäter jämfört med intervjuundersökningar (Kvale, 1997). En annan 
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fördel med enkäter är att man kan nå många personer samtidigt och att dom svar man får in redan 
från början är skriftliga och därmed relativt lätta att bearbeta. Dessutom vet man att alla personer 
får samma frågor vilket gör det lättare att jämföra svaren (Ejvegård, 2003). Ytterligare en fördel 
med enkät är att respondenten kan svara när hon/han har tid och att det är lättare för respondenten 
att svara på frågor som kan vara känsliga. Nackdelar med enkäter jämfört med telefonintervjuer 
är att insamling av enkäterna kan dra ut på tiden och möjligheterna att förklara och följa upp 
frågorna är begränsad (Christensen med flera, 1998). En nackdel kan även vara att 
svarsfrekvensen är lägre i enkätundersökningar än i intervjuundersökningar (Trost, 2001). En 
snar påminnelse efter utskicket till respondenterna kan höja svarsfrekvensen och kvaliteten på 
svaren. Det visar, enligt Trost, att man är mån om att undersökningen ska gå bra (Trost, 2001).  
 
Frågor som används i enkäter och intervjuer kan delas in i öppna eller icke-strukturerade frågor 
och icke-öppna eller strukturerade frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frågor innebär att 
frågorna är mer övergripande och den svarande själv formulerar svaret. Motsatsen till öppna 
frågor är när svarsalternativ finns, som till exempel ja eller nej. Positivt med öppna frågor är att 
svaren kan ge värdefulla synpunkter som kan användas vid tolkning och analysering av det 
insamlade materialet (Trost, 2001). En fördel med att använda icke-öppna frågor är att de tekniskt 
och tidsmässigt är lättare att bearbeta i analysen (Trost, 2001). Nackdelar med öppna frågor kan 
vara att det finns svagheter i att respondenten formulerar sig skriftligt, dessutom kan ointresse 
bidra till ett bortfall av respondenter.  Nackdelar med icke-öppna frågor är att man inte får någon 
information om hur de svarande associerar till frågan. I studien används både öppna frågor och 
icke-öppna för att få en så samlad bild av problemet med avverkning av nyckelbiotoper som 
möjligt. 
 
När det gäller bortfall skiljer man på externt och internt bortfall. Externt bortfall utgörs av de 
personer i urvalet som vägrar, eller inte har möjlighet, att delta i enkätundersökningen. Internt 
bortfall är bortfallet av svar på enstaka frågor bland dem som för övrigt har besvarat enkäten 
(Ejlertsson, 1996). I studien finns både internt och externt bortfall. Externt bortfall i form av att 
personerna inte haft tid när enkäten skulle besvaras och internt bortfall i form av att de som svarat 
inte har haft materialet lättillgängligt eller inte haft underlag för frågorna. 

2.5 Val av respondenter 
På förslag av Stig Ohlsson och Sune Sohlberg på Naturvårdsverket (NV) valdes regionerna Östra 
Götaland, Dalarna/Gävleborg och Örebro/Värmland för att få en spridning i landet. Regionerna 
kan uppvisa olika storlek på produktiv skogsmark, eventuella skillnader i arbetsrutiner angående 
nyckelbiotoper, eventuella skillnader i antalet nyckelbiotoper och för att de skiljer sig åt 
beträffande privat- och bolagsskog. Urvalet av intervjuobjekt är en avgörande del av alla 
undersökningar. Om fel respondenter finns i urvalet kan det leda till att undersökningen blir 
värdelös i relation till den utgångspunkt som funnits från början (Holme och Solvang, 1997). För 
att undvika ett svagt underlag i urvalet eftersträvade jag att få ett så nyanserat urval av 
respondenter som möjligt i enkäterna och intervjuerna. Respondentgruppen valdes bland personal 
vid Skogsvårdsstyrelsernas regionkanslier och distriktskontor och bland personal inom 
skogsbolag/skogsförening/stiftet inom regionerna.  Genom detta val kunde jag få en uppfattning 
om det finns brister mellan beslut och praktik, samt om definitionen för nyckelbiotoper är 
förankrad, relevant och fungerande hos dem som planerar och avverkar skog olika i olika 
regioner.    
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För att välja respondenter inom skogsvården kontaktades Anna-Lena Axelsson som arbetar med 
nyckelbiotoper på Skogsstyrelsen. En person på regionkanslierna i respektive region kontaktades 
med förfrågan om deltagande i studien och för att få ytterligare namn på personer som kunde 
representera regionens skogsbolag, skogsägarföreningar och stift (skogsbruken). Enkäten 
skickades till följande åtta skogsbolag skogsägarföreningar och stift; Sveaskog Förvaltning AB, 
Sveaskog Skogsbruk, Mellanskog, Boxholms Skogar AB, Holmen Skog, Södra Skog, Karlstad 
Stift och Stora Enso. Dessa valdes för att de var de största intressenterna i regionerna enligt 
regionkansliernas kontaktpersoner. Några av skogsbrukens representanter är brukare inom flera 
av regionerna och kontaktades på flera håll i regionerna. Detta för att få en samlad uppfattning 
om definitionen för nyckelbiotoper är förankrad, relevant och fungerande hos dem som planerar 
och avverkar skog. Personerna som jag tillfrågat om deltagande har varit positiva. Har de inte 
själva kunnat delta i studien har de hänvisat till andra relevanta personer. De som besvarat 
enkäten var Vd, Skogplaneringsspecialist, Skogsskötselspecialistschef, Virkesområdeschef, 
Miljöchef Ansvarig för natur- och miljövård och Distriktschef. Enkäten skickades alltså till åtta 
representanter för skogsbruket och fem svarade, (se tabell 1).  
 
Enkäten skickades till både region - och distriktkontoren för att få en uppfattning om eventuella 
skillnader i hur arbetet går till ju närmare det praktiska arbetet man kommer i organisationen. 
Enkäterna till distriktskontoren skickades till respektive distriktchef i de aktuella regionerna. 
Östra Götaland har nio stycken distriktskontor varav fyra har svarat på enkäten. Detsamma gällde 
regionen Örebro/Värmland. Distrikten är sju stycken i Dalarna/Gävleborg och två distrikt svarade 
på enkäten (se tabell1).  
 
Tabell 1. Respondentgrupper, antalet enkätutskick (utskick) och enkätsvar (svar) i regionerna 
Östra Götaland, Örebro/Värmland och Dalarna/Gävleborg.  
Respondentgrupp Östra Götaland Örebro/Värmland Dalarna/Gävleborg  
 utskick svar utskick svar utskick svar 

Skogsbruk 4 2 3 1 3 2 
SVS regionkansli 1 1 1 1 1 1 
SVS distriktskontor 9 4 9 4 7 2 
Summa 14 7 13 6 11 5 
 
Före utskicket skickades enkäten till Anna-Lena Axelsson som arbetar med nyckelbiotoper på 
Skogsstyrelsen och till Karin Tormalm på Landmiljöenheten, Naturvårdverket, för synpunkter på 
frågorna. Under arbetet med studien har det inkommit ny kunskap i form av litteratur och nya 
kontakter från bland annat respondentpersonerna vilket har gjort att nya infallsvinklar tillkommit. 
Detta kan beskrivas som en abduktiv tolkningsmetod. Metoden ger möjlighet att upptäcka 
mönster i det empiriska materialet (Alvesson och Sköldberg, 1994). Arbetssättet kan även 
beskrivas som en ”hermeneutisk pendlingsprocess” där frågeställningar, tolkningar och 
beskrivningar av det empiriska materialet justeras och granskas på nytt under hela processen 
(Isaksson, 2001). 
 
Tre olika enkäter användes i studien, en för varje respondentgrupp, skogsbrukarna, 
Skogsstyrelsens distriktskontor och Skogsvårdsstyrelsens regionkansli (se bilagor 1-3). Enkäterna 
var utformade i tre delar. I den första delen ingick faktafrågor, där svaren gick att skriva direkt i 



 12

tabeller och efter frågorna. Den andra delen, innehöll icke-öppna frågor som kryssfrågor 
utformade med tre svarsalternativ och plats för mer öppna frågor som motiveringar till svaren. 
Sista och tredje delen av enkäten var utformad med öppna frågor som krävde skrivna svar (se 
bilagor 1-3). Enkäten började med frågor om det praktiska arbetet i skogsbruket med 
nyckelbiotoper. Som avslutning fick respondenterna ge sina synpunkter på orsaker till att 
nyckelbiotoper avverkas och åtgärder för att bevara nyckelbiotoper i framtiden (se bilagor 1- 4). 
Två dagar efter utskicket kontaktade jag respondenterna, via e-post, med frågan om de hade 
några funderingar rörande enkäten. En påminnelse skickades efter några veckor till dem som inte 
svarat. 

2.6 Datainsamling genom telefonintervjuer 
Till de tre distriktcheferna som fungerade som kontaktpersoner inom Skogsvårdsstyrelsens 
regionkanslier skickades intervjufrågor via e-post för att få deras synpunkter på attityder och 
förfaranden när det gäller nyckelbiotoper. De tre distriktscheferna är naturvårdsspecialister och 
nyckelbiotopsansvariga inom regionerna. Jag ville jämföra just deras svar med varandra eftersom 
de har en högre samordnande befattning inom regionerna. En av kontaktpersonerna som jag haft 
telefonkontakt med valde att svara skriftligt på intervjufrågorna på grund av att han varit bortrest 
och hade svårt att boka tid.  
 
När det gäller intervjuer brukar man skilja på standardiserad intervju och icke-standardiserad 
intervju. I den standardiserade intervjun är frågorna formulerade på förhand och den här formen 
brukar förknippas med kvantitativa studier. Vid en icke-standardiserad intervju är endast 
frågeområdena fastställda i förväg. Frågorna formuleras efter hand för att klarlägga och fördjupa 
respondentens tidigare svar. Den här intervjuformen kallas även djupintervju och används i 
kvalitativa studier (Ejlertsson, 1996). Jag använde mig av båda intervjuformerna, där frågorna var 
formulerade på förhand och kompletterades efter hand för att klargöra och fördjupa tidigare svar. 
Efter intervjuerna bestämde vi att jag skulle skriva rent de förda anteckningarna under 
intervjuerna och skicka till respektive person för påseende.  
 
Intervjuerna började med frågor om den teoretiska delen, lagar och föreskrifter i förhållande till 
det praktiska arbetet med nyckelbiotoper.  Övriga frågor handlar om attityder, inventeringar och 
avverkningar av nyckelbiotoper (se bilaga 4).  
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3 Teoretiska perspektiv och den praktiska hanteringen av 
nyckelbiotoper 

För att få en ram till mitt upplägg av studien kommer jag att redovisa de teoretiska riktlinjerna 
och den praktiska hanteringen av nyckelbiotoper under följande rubriker. Utifrån mitt upplägg av 
studien har jag delat upp detta kapitel i följande rubriker: Beskrivning av nyckelbiotoper, 
Inventering av nyckelbiotoper, Avverkning av nyckelbiotoper, Vidare Orsaker till avverkningar 
av nyckelbiotoper och till sist Åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper berörs av 
avverkningar i framtiden. 

3.1 Beskrivning av nyckelbiotoper 
En nyckelbiotop får ett formellt skydd först när en myndighet har fattat beslut att bevara området 
som biotopskyddsområde eller naturreservat. Nyckelbiotoperna kan skyddas som naturreservat av 
länsstyrelsen eller kommunen och Skogsvårdsstyrelsen kan besluta om biotopskyddsområde för 
nyckelbiotoper upp till en storlek på fem hektar (ha) (Skogsstyrelsen, 2002a). Biotopskydd 
innebär att markägaren avstår från att bruka området och får ersättning som motsvarar 
fastighetens minskade marknadsvärde. Områden som inte uppfyller nyckelbiotopskraven, men 
som ändå är viktiga för skogens hotade arter kallas för objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen, 
2002a). Dessa områden kan lämnas orörda eller vårdas så att de i framtiden utvecklas till biotoper 
med nyckelbiotopskvalitet.  I den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen 1993-1998 
registrerades drygt 30 000 objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen, 2002a). Nyckelbiotopskvalitet 
bedöms i inventeringarna utifrån beståndsstruktur som beskriver förekomsten av olika 
nyckelelement, bland annat död ved, gamla träd, källor, beskuggade block och lodytor.  
Beståndshistoriken beskriver hur beståndet uppkommit, utvecklats samt hur det påverkats av 
störningsprocesser och människan. Artförekomster noteras som signalarter (kärlväxter, mossor, 
lavar, svampar och insekter) och rödlistade arter. Den fysiska miljön bedöms bland annat utifrån 
jordmån, geologi, klimat och hydrologi (Skogsstyrelsen, 2003). Den fysiska miljön och skogen 
som helhet innehåller historia från lång tid tillbaka om hur vi människor påverkat de biologiska 
kvaliteterna genom vårt skogsbruk. Detta innebär att nyckelbiotoper även kan användas för att 
visa vårt kulturarv som har ett långt ursprung i skogen och inte bara den biologiska mångfalden 
(Ericsson, 2001). 

3.2 Inventering av nyckelbiotoper  
Vetskapen om skogsmarkens nyckelbiotoper är viktig för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden. År 1994 gav Naturvårdsveket Skogstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
nyckelbiotopsinventeringen skulle kunna användas i ett program för miljöövervakning av 
biologiska mångfalden i skogslandskapet. Detta har utvecklats genom åren till ett heltäckande 
övervakningsprogram för datainsamling av förändringar av de biologiska värdena i 
nyckelbiotoper. Det viktigaste motivet för miljöövervakning av biologisk mångfald i 
nyckelbiotoper är att få ökad kunskap och underlätta arbetet att skydda skogsmark (Gustavsson, 
2001). Det finns också möjligheter utifrån den framtagna metoden att utveckla instrument för att 
mäta om vissa delar av miljömålen uppfylls eller inte. Av de svenska miljökvalitetsmålen är det 
främst miljömålet Levande skogar som berör nyckelbiotoper. Regeringen har gett 
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Skogsvårdsorganisationen ansvar för det nationella miljömålet Levande skogar 
(Prop.2000/01:130). I målet ingår att man inom en generation ska skapa möjligheter för inhemska 
växt- och djurarter att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd samt att 
hotade arter och naturtyper ska skyddas. En stor del av skogslandskapets hotade arter och 
naturtyper återfinns i nyckelbiotoper. Materialet från miljöövervakningen kan i framtiden ge svar 
på om vi genom att skydda nyckelbiotoper bevarar den biologiska mångfalden (Gustavsson, 
2001).   
 
SkogForsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen, 
har på uppdrag av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket utvärderat kvalitén på 
nyckelbiotopsinventeringen som pågick under 1993-1998. Forskarna har i några studier 
undersökt hur nyckelbiotoper lever upp till sin definition, d.v.s. hur mycket rödlistade arter de 
innehåller och hur de artmässigt skiljer sig mot de omgivande produktionsskogarna. De 
artgrupper som ingick i studien var mossor och lavar. Dessa arter utgör bara en mindre del av alla 
rödlistade skogsarter, vilket gör det troligt att antalet rödlistade arter är högre än de 70 % av 
rödlistade mossor och lavar som påträffades i nyckelbiotoperna (Skogforsk, 1999).  

3.3 Avverkning av nyckelbiotoper  
Enligt Centrum för biologisk mångfald (CBM), är det ett problem att nyckelbiotoper avverkas 
och att det inte finns något egentligt juridiskt skydd mot avverkning.  En nyckelbiotop får ett 
formellt skydd först när en myndighet har fattat beslut om att bevara området som 
biotopskyddsområde eller naturreservat.   I miljöbalkens 12 kap 6 § ges områden med höga 
naturvärden ett utökat skydd genom att myndigheter kan ingripa för att skydda naturvårdens 
intressen genom regeln om samråd. Det innebär att verksamheter som skadar naturen alltid ska 
redovisas för samråd. Samrådet kan leda till att miljömyndigheten, länsstyrelsen eller kommunen 
beslutar om förebyggande åtgärder, som att verksamheter som avverkning eller röjning inskränks 
eller att det förbjuds för att skydda till exempel vissa arter eller biotoper (Rubenson, 2003). 
Åtgärder som föryngringsavverkning, gallring eller röjning förändrar naturvärdena i en 
nyckelbiotop på ett påtagligt sätt. De flesta åtgärder som berör nyckelbiotoper är samrådspliktiga 
(Skogsvårdsstyrelsen, 2002). Enligt balkens 29 kap 4 § kan den som påbörjat verksamhet, eller 
gett ett medgivande  till någon annan utan att lämna en anmälan enligt miljöbalken, dömas för 
otillåten miljöverksamhet vilket kan ge böter eller fängelse upp till två år (Rubenson, 2003).  
 
I en artikel i Lantbrukets affärstidning (20 mars, 2000) ”Skogsgallring klassades som miljöbrott” 
beskrivs hur en skogsägare i Blekinge har blivit dömd för miljöbrott när han gallrade i en 
nyckelbiotop. Samtidigt hävdar Skogsstyrelsen att nyckelbiotoper inte har något juridisk skydd, 
d.v.s. det föreligger inget automatiskt skydd för nyckelbiotoper. Trots det har en skogsägare som 
gallrat i en gammal hagmark som utpekats som nyckelbiotop, blivit dömd enligt Miljöbalken för 
att han inte samrått med Skogsvårdsstyrelsen. Det begångna brottet är otillåten miljöverksamhet 
inom lagrummet 12 kap 6 § och 29 kap 4 § enligt miljöbalken (Blekinge Tingsrätt, 2003). Domen 
överklagades till hovrätten över Skåne och Blekinge där beslutet inte blev prövningstillstånd, 
utan tingsrättens dom står fast (Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2003).   
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3.4 Åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper avverkas i 
framtiden 

I Skogsvårdslagen, SVL (1979:429) anges att den biologiska mångfalden ska bibehållas och att 
alla ingrepp som kan påverka naturvårdens eller kulturmiljövårdens intressen i skogen ska 
anmälas till Skogsvårdsstyrelsen (Rättsnätet, 2002). I skogs- och miljöredovisningen står det att 
det för varje brukningsenhet skall finnas en redovisning som anger hur skogen ser ut och vilka 
natur- och kulturmiljövärdena är (Rättsnätet, 2002). Genom nyckelbiotopsinventering 
tillhandahålls en bedömning om naturvärdena genom att områdets struktur, historik, artinnehåll 
och den fysiska miljön bedöms. Det betyder att SVL tar upp frågan om nyckelbiotoper i en 
mening den biologiska mångfalden. Detta är av intresse för denna studie då den behandlar vilka  
åtgärder som kan vidtas för att förhindra att nyckelbiotoper berörs av avverkningar i framtiden. 
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4 Analys av respondenternas svar 
I detta kapitel kommer resultatet av enkäter och intervjuer att redovisas och analyseras. 
Presentationen följer i den ordning de teoretiska perspektiven redovisats dvs.; Inventering av 
nyckelbiotoper, Avverkning av nyckelbiotoper, Vidare Orsaker till avverkningar av 
nyckelbiotoper och till sist Åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper berörs av 
avverkningar i framtiden. 

4.1 Inventering av nyckelbiotoper 
Enkät och intervjusvaren har visat att: för att skydda och bevara höga naturvärden som 
nyckelbiotoper krävs kunskaper om skogens innehåll och hur den fysiska miljön ser ut i området.  
Den fysiska miljön inverkar på andelen nyckelbiotoper i procent per hektar vilket kan variera i 
olika län i landet (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Andelen nyckelbiotoper i procent per hektar (%/ha) på det privata skogsbrukets 
skogsmark fördelade på län, 2001 (Skogsstyrelsen, 2002). 
Län Andelen nyckelbiotoper i % 

per hektar   
Östergötland 2,2 
Örebro 1,4 
Värmland 1,5 
Dalarna 1,7 
Gävleborg 0,7 
 
 
Tabell 2 visar andelen nyckelbiotoper i procent per hektar på småskogsbruks skogsmarker år 
2001 i berörda län i studien. Östergötland har störst andel nyckelbiotoper i procent av 
skogsmarken, Gävleborg har den minsta andelen nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen, 2002). Av de 
av Skogsvårdstyrelsen kartlagda och kända nyckelbiotoperna, var 1 % av arealen nyckelbiotoper 
skadade av avverkning till och med år 2000 i Sverige (Naturvårdsverket, 2002). 
 
Enkätsvaren från Skogsvårdstyrelsens regionkanslier visade att så gott som all mark är inventerad 
i regionen under åren 2000-2002. Skogsbrukens skogsmark är enligt svaren i 
enkätundersökningen också nyckelbiotopsinventerad till 100 % under åren 2000-2002. 
Nyckelbiotopsinventeringarna har utförts av olika inventerare på skogsbrukens uppdrag och på 
den privata skogsmarken (se tabell 3). Av skogsbrukens enkätsvar framgick också att det 
troligtvis var många nyckelbiotopsområden som inte blivit lokaliserade i inventeringarna. I den 
första av flera inventeringar beräknade ett av distrikten i Östra Götaland att cirka 50 % av 
nyckelbiotoperna var lokaliserade men att det upptäcks nya biotoper i fältarbetat dagligen. Detta 
kan jämföras med resultatet i Naturvårdsverkets rapport, Skogspolitikens effekter på biologisk 
mångfald, där en kontrollinventering visat på att 80 procent av biotoperna inte inventerats 
(Naturvårdsverket, 2002).  Svaren i denna studie visar att så gott som all skogsmark är inventerad 
men att alla nyckelbiotoper ännu inte är upptäckta. Kommentarer från enkäterna indikerar att 
detta beror på vem som inventerat och vilken kunskap den har som inventerar.  
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Tabell 3. Fördelningen av de olika nyckelbiotopsinventerarna i antal (st) som utfört 
inventeringen på skogsbrukens och Skogsvårdstyrelsens skogsmark.  
Nyckelbiotops- inventerare Skogsbruken st Regionerna st 
SVS 5 3 
Skogsbruken 2 3 
Länsstyrelsen 2 - 
Kommunen 1 1 
Ideell naturvårdare 1 2 
Markägare 2 - 
 
Tabell 3 visar att alla fem skogsbruken och regionerna använt sig av Skogsvårdstyrelsen personal 
som inventerare. Fyra av de fem svarande inom skogsbruken har använt sig av flera än en 
inventerare. Den privata produktiva skogsmarken i regionerna är nyckelbiotopsinventerad till 
största delen av Skogsvårdsstyrelsen, vissa kommuner och av ideella naturvårdare enligt svaren i 
enkäten. Skogsbruken genomför och bekostar sina nyckelbiotopsinventeringar själva. 
Inventeringarna ska vara klara senast december år 2003, enligt Skogsstatistiska årsboken 
(Skogsstyrelsen, 2002b).  På frågan hur många av de inventerade nyckelbiotoperna som var 
registrerade hos Skogsstyrelsen, svarade samtliga att alla var det.  

4.2 Avverkning av nyckelbiotoper 
Studien visar att tre av de fem skogsbrukarna menar att avverkning av nyckelbiotoper påverkas 
av vem som utfört nyckelbiotopsinventeringen. En kommentar hämtad från enkätundersökningen 
antyder att bra inventeringar förebygger problemet med avverkningen av nyckelbiotoper. Vad 
som karaktäriserar en bra inventering framgick inte av enkätsvaret. Skogsvårdsstyrelsens 
regionkanslier och distrikt svarade alla nej på frågan om avverkningen påverkades av vem som 
genomfört inventeringen, förutom ett distrikt som svarade att det beror på inventerarens 
kunskapsnivå och bakgrund. Som ett exempel angavs att en tidigare produktionsfostrad 
inventerare med lägre biologisk kunskap har svårare att motivera orördhet i virkesrika bestånd. 
Svaren skiljer sig åt vilket kan tyda på att kunskaperna och ambitionsnivån skiljer sig mellan 
inventerarna.   Skogsbruken menade dessutom att inventeringarna påverkas av vem som utfört 
dem. Jag tolkar det som att en del av bolagens egna inventeringar inte alltid överensstämt med till 
exempel de ideella naturvårdarnas inventeringar på samma områden. Fältbiologerna har 
genomfört granskningar av inventeringar på två bolag åren 2001 och 2002.  Rapporten från 
granskningen år 2001, visar ett resultat på att 23 % av de skogsområden som ett av bolagen 
planerat avverka bedömdes som skyddsvärda. Detta bolag som har utgett sig för att ha höga 
ambitioner inom miljöområdet är ett statligt aktiebolag, vilket enligt fältbiologerna visar att staten 
har ”dubbla ansikten”. Samtidigt som staten talar om att bevara den biologiska mångfalden 
fortsätter man att avverka skogar där det finns hotade växt- och djurarter (Fältbiologerna, 2001). 
År 2002 blev ett annat bolag granskat och då visade resultatet att en tredjedel av de 
avverkningsanmälda områdena hade höga naturvärden och knappt lever upp till FSC - standarden 
(Fältbiologerna, 2002). En fråga som uppstår är vem som har tillförlitliga uppgifter, bolaget som 
äger och brukar skogen eller den som har ett ideellt intresse för skogen.  Är det definitionen av 
begreppet som gör att resultatet av antalet nyckelbiotoper blir olika? I definitionen ”finner eller 
har stark förväntan att finna rödlistade arter”, kan det bli tolkningsproblem då det finns en 
skillnad mellan att finna en rödlistad art eller att förväntas finna en rödlistad art. Har inventerarna 
olika synsätt på tolkningen så blir resultatet troligtvis olika.  
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Denna studie visar att nyckelbiotopsinventeringar kräver kunskap om arter, beståndsstruktur, 
beståndshistoriken och påverkas av personen som utför inventeringen. Inventeringarna är utförda 
till cirka 100 % på skogsmarken i regionerna enligt studien.  Betydelsen av vem som utfört 
inventeringarna har betydelse för bolagen men inte för Skogsvårdstyrelsen. Detta tyder på att 
olika människor som inventerar har olika kunskap och intresseområden, även om samma metod 
för inventeringen används. Bolagens svar angående vem som utfört inventeringarna kan också 
bero på att ett bolag har ett vinstintresse genom sin produktion som inte Skogsvårdsstyrelsen har. 
Här skulle jag kunna frågat om det fanns för och nackdelar med inventerare från olika 
organisationer för att se om bolagens och Skogsvårdsstyrelsen svar skilt sig även i denna fråga.  
 
På frågan om hur många av nyckelbiotopsområden som helt eller delvis är berörda av 
avverkningar svarade ett av de fem skogsbruken att det fanns ett berört nyckelbiotopsområde 
varje år under åren 2000-2002. På frågan hur många nyckelbiotopsområden som är berörda av 
avverkning var det bara Östra Götaland av de tre regionerna som hade tillgängligt material. Eddie 
Sturesson, ansvarig för nyckelbiotopsinventeringarna i regionen, svarade i intervjun att 
Skogsvårdsstyrelsen har tillgång till några av regionens Storbruks inventeringar och att ett av 
bolagen inte lämnade ut sin inventering. Svaren i enkäten visar att ett nyckelbiotopsområde är 
avverkat under året 2001 i ett område av blandskog. Under året 2002 var det ett område av 
nyckelbiotoper i ädellövskog. Av distrikten i regionen var det ett av distrikten som hade ett 
avverkningsområde av nyckelbiotoper år 2000 i lövskog, ett nyckelbiotopsområde år 2001 i en 
blandskog. Svaren visar att nyckelbiotoper avverkas i regionen Östra Götaland, men antalen 
överensstämmer inte. Skogsbrukets och ett av distriktens avverkning för år 2000 finns inte med i 
Skogsvårdstyrelsens regionsvar. Min tolkning är att det kan bero på att skogsbruken inte 
registrerat sina avverkningar till Skogsvårdstyrelsen ännu. En annan orsak kan vara att 
skogsbrukens ägandegränser inte stämmer med skogsregionernas, d.v.s. att delar av skogsbrukets 
avverkning hör till en annan region och därmed är registrerad där.  
 
Skogsregionen Dalarna/Gävleborg hade preliminära siffror visar att 2,5 % av 
nyckelbiotopsarealen kan vara borta genom avverkning eller på annat sätt kraftigt förändrad. 
Detta har visats genom en uppföljning av alla registrerade nyckelbiotoper i regionen sedan 1990-
talet.  Uppföljningen har gjorts med hjälp av bland annat satellitbilder och visar dessutom att 
cirka 6,5 % av antalet nyckelbiotopsobjekt påverkats helt eller delvis. I intervjun med Per-Olof 
Ståhl, naturvårdsspecialist på Skogsvårdsstyrelsen Dalarna/Gävleborgs skogsregion, framkom det 
att ett antal av nyckelbiotoperna kan ha avverkats under 90-talet när de ekonomiska ramarna för 
biotopskydd var snävare. Ståhl utesluter inte heller att det kan finnas fall där samråd med 
Skogsvårdstyrelsen inte har förekommit.  
 
Ett av skogsbruken i regionen svarade att ett nyckelbiotopsområde avverkats åren 2001 och 2002 
i granskog. I regionen Dalarna/Gävleborg svarade ett distrikt att tre nyckelbiotopsområden 
avverkats under varje år 2000, 2001 och 2002. Ett distrikt hade inga tillgängliga siffror på när 
avverkning skett i ett nyckelbiotopsområde, men hade uppgifter från en undersökning gjord i 
januari 2003 om vad som hänt i nyckelbiotoperna sedan de inventerades år 1993.  Svaren från 
den undersökningen för åren 1993-2002, var att 199 stycken nyckelbiotoper var påverkade av 
händelser av totalantalet på 626 stycken nyckelbiotoper i distriktet, vilket utgör cirka 32 % av 
antalet under tidsperioden. Min studie visar att det i regionen avverkas nyckelbiotoper, men att 
svaren inte kan jämföras med varandra. Detta beror på att tidsperioden för avverkningen av 
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nyckelbiotoper är olika.  
 
Svar från distriktskontoren i Örebro/Värmlands skogsregion visar att nyckelbiotoper avverkas 
även i denna region. Skogsbrukarna och regionkansliet i regionen har inte svarat på frågor om 
avverkning. Antalet berörda nyckelbiotoper under år 2000 var enligt två distriktskontor mindre än 
14 nyckelbiotopsområden för två av distrikten. Under året 2001 avverkades mindre än 19 stycken 
och under 2002 var det mindre än 20 stycken som berördes i främst i barrskog för samma distrikt. 
Barrskog verkar vara den mest utsatta kategorin för avverkningar av nyckelbiotoper. En 
förklaring till detta kan enligt intervjun med Jan Bengtsson, distriktkansliet Örebro/Värmland 
vara att de är virkesrika och mer lönsamma. En annan orsak kan vara att äldre granskog på flacka 
marker är svåra att identifiera på flygfoton samt att det finns flest nyckelbiotoper i 
gransumpskogar enligt studien. I lövskogar är trycket på avverkningar inte lika stort, här sker 
ingen traditionell avverkning, utan mest vedhuggning i en mindre skala enligt Bengtsson.  
 
Sammantaget visar svaren att nyckelbiotoper troligtvis avverkas men att uppgifter är 
svårtillgängliga eller inte finns. En orsak kan vara att arbetsrutinerna varierar inom de olika 
instanserna och regionerna. Vidare gör arbetsbelastningen på Skogsvårdstyrelserna att inte alla 
avverkningsplaner kan kontrolleras med fältbesök. Enligt enkätsvaren krävs fältbesök för att 
kontrollera att inga nyckelbiotoper finns inom avverkningsområdet, förutom efterkontroller för 
att bevaka att inga nyckelbiotoper avverkats. Nyckelbiotopsområden kan vara svårtillgängliga för 
både inventering och avverkning då områdena kan finnas i branter eller sumpmark vilket innebär 
att det praktiska arbetet försvåras. Detta visar att trots att det blir mer praktiskt arbete så avverkas 
denna typ av skog som innehåller nyckelbiotoper. Rutinerna kring hur inventeringarna genomförs 
och hur resultat dokumenteras skiljer sig åt i skogsbruken och Skogsvårdsstyrelsen enligt svaren. 
Skogsbrukarna har inventerat sin skogsmark till 100 % enligt svaren, men idag beräknar 
Skogsstyrelsen att bara 20 % av alla nyckelbiotoper är registrerade (Skogsstyrelsen, 2003). Detta 
kan tyda på att alla nyckelbiotoper är bedömda men inte registrerade. En annan tänkbar orsak kan 
vara att uppgifterna inte rapporteras utanför den egna organisationen.  

4.3 Orsaker till avverkningar av nyckelbiotoper 
I tabell 4 nedan redovisas svaren på frågan om orsakerna till att nyckelbiotoper avverkas i 
regionerna. Tre av totalt fem skogsbruk menade att avverkningarna inte beror på ekonomiska 
faktorer. Hos Skogsvårdsstyrelsen svarade sex av nio att det fanns ekonomiska faktorer i 
avverkningen av nyckelbiotoper. På frågan om det finns informationsbrist var svaren varierande 
hos både skogsbruken och Skogsvårdsstyrelsens personal. Två bolag och sex från 
Skogsvårdsstyrelsen svarade att det förekommer informationsbrist.  Bolaget som svarade att det 
fanns informationsbrist menade att Skogsvårdstyrelsen var för långsamma med informationen till 
skogsägaren om att de hittat nyckelbiotoper på dennes skogsmark. Att nyckelbiotopsdefinitionen 
är förankrad hos dem som planerar och avverkar i skogsmarkerna ansåg alla skogsbruken. Inom 
Skogsvårdstyrelsen svarade sju av nio att definitionen var förankrad hos dem som planerar och 
avverkar. På frågan om definitionens relevans och fungerande i praktiken var svaren delade inom 
skogsbruket där tre svarade ja och två svarade nej men inte inom Skogsvårdsstyrelsen där åtta av 
nio svarade ja. Orsakerna till att nyckelbiotoper avverkas kan enligt svaren från skogsbruken 
delvis bero på informationsbrist eller på att definitionen inte är relevant och fungerande i 
praktiken. Inom Skogsvårdsstyrelsen var man däremot övervägande eniga om att avverkningarna 
beror på ekonomiska faktorer och informationsbrist. Att definitionen inte är förankrad, relevant 
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och fungerande avvisade en övervägande majoritet inom Skogsvårdsstyrelsen.  
 
Tabell 4. Faktorer som orsakar avverkning av nyckelbiotoper med svarsalternativen ja, nej eller 
vet inte inom skogsbruken (Sb) och Skogsvårdsstyrelsen (SVS).    
Svars-
alternativ 

Ekonomiska  
faktorer 

Informations-
brist 

Definitionens 
förankring hos 
dem som 
planerar och 
avverkar  

Definitionens 
relevans och 
fungerande i 
praktiken 

Svarsgrupp Sb SVS Sb SVS Sb SVS Sb SVS 
Ja 1 6 2 6 5 7 3 8 
Nej 3 3 2 3 0 2 2 1 
Vet inte 1 0 1 0 0 0 0 0 
 
I samband med att Skogsvårdsstyrelsen får in en avverkningsanmälan sker det i mån av tid ett 
fältbesök och en kontroll i det administrativa systemet Kotten och i webbportalen Skogens pärlor, 
för att få information om de registrerade nyckelbiotoperna inom det berörda skogsområdet. När 
det gäller ekonomiska faktorer skiljer Skogsvårdstyrelsen på okända och kända nyckelbiotoper. 
De kända nyckelbiotoperna skiljer sig från de okända genom att markägarna och i vissa fall även 
Skogsvårdstyrelsen har vetskap om dessa nyckelbiotoper. Okända nyckelbiotoper upptäcks oftast 
i samband med fältbesöket (SKS, 2003).   
 
Orsaker till att okända nyckelbiotoper avverkas enligt några av tilläggen i Skogsvårdstyrelsens 
enkätsvar var bland annat att:  

1. de ekonomiska resurserna är för små för att ersätta ägarna. 
2. okunskap. 
3. attityd gentemot avverkning av nyckelbiotoper. 
4. oförmåga att känna igen en nyckelbiotop.  
5. hälften av alla nyckelbiotoper har missats i tidigare inventeringar och finns inte kartlagda 

 
Av orsakerna ovan 1-5 som Skogsvårdstyrelsen gav till tänkbara förklaringar till att avverkning 
av nyckelbiotoper sker var att de ekonomiska resurserna är för små för att ersätta ägarna. Det 
betyder enligt ett flertal av svaren att Skogsvårdsstyrelsen tycker att fler skogsägare ska få 
ersättning för sina nyckelbiotoper för att inte avverka dem. Vidare antyddes att okunskap 
förekom hos markägare om förekomsten av nyckelbiotoper på skogsmarken i flera av svaren. 
Med attityd gentemot avverkning av nyckelbiotoper menas att markägaren inte tycker att det gör 
något att man avverkar nyckelbiotoper. Oförmåga att känna igen en nyckelbiotop förklaras i 
enkätsvaren som att intresset för nyckelbiotoper inte finns och att det krävs kunskap för att kunna 
identifiera nyckelbiotoper. Att hälften av alla nyckelbiotoper har missats i tidigare inventeringar 
och finns inte kartlagda kan tolkas som att inventerarna har bättre vana och kunskap om 
nyckelbiotoper nu än när de första inventeringarna gjordes.  
 
Skogsbrukens tillägg till orsakerna för avverkning var att det finns exempel på fastigheter där en 
mycket stor del av den avverkningsmogna skogen klassats som nyckelbiotop. Finns ett allmänt 
intresse att spara dessa bestånd så måste staten gå in och ersätta markägaren. Detta görs när det 
finns ekonomiska möjligheter enligt Skogsvårdsstyrelsens svar i studien. Ett distrikt svarade att 
en markägare av taktiska skäl för att få ersättning för nyckelbiotopsområdet kan lämna in en 
avverkningsanmälan med nyckelbiotoper för att få upp nyckelbiotopen till ett 
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biotopskyddsärende i Skogsvårdstyrelsen. Bedömer Skogsvårdsstyrelsen ett skogområde som 
värdefullt kan det klassas som biotop, enligt miljöbalkens 12 kap 6 §. Avslås ärendet av 
Länsstyrelsen eller kommunen, kan Skogsvårdsstyrelsen bara ge markägaren rådet att inte 
avverka i området. Att avverka en nyckelbiotop utan samverkansråd med Skogsvårdsstyrelsen 
kan ge markägaren böter eller fängelse upp till två år, enligt miljöbalkens 29 kap 4 § för otillåten 
miljöverksamhet (Rubenson, 2003).   
 
Orsaker till att kända nyckelbiotoper avverkas kan enligt enkätsvaren  vara:  

1. egna principer, markägaren accepterar inte miljömålet. 
2. markägaren accepterar inte att de har nyckelbiotoper på sin skogsmark.  
3. markägaren vet inte om sina nyckelbiotoper.  
4. markägarna vill ”markera” att de äger marken och visa att de kan avverka när de själva 

vill. Känslan av att ej ”råda” över sin egen mark gör att många känner sig utlämnade och 
hellre gör sig av med ”problemet”.  

5. att markägaren inte vill ha någon inblandning av myndigheter. 
6. ett högt virkesvärde per ytenhet kan ofta sticka i ögonen på aktörerna, värdet för virket 

betyder mer än att inte avverka nyckelbiotoper 
 
Tänkbara förklaringar till att kända nyckelbiotoper avverkas var enligt några av tilläggen i svaren 
från Skogsvårdsstyrelsen och Skogsbruken 1-7 ovan. Att markägarna har egna principer och 
accepterar inte miljömålet utan tycker att produktionen är viktigare redovisades i några av 
svaren. Svaren att markägaren inte accepterar att det finns nyckelbiotoper på sin skogsmark eller 
svaren att markägaren inte vet om sina nyckelbiotoper kunde enligt enkätsvaren bero på 
okunskap och att det var lätt att skylla på när det gäller hanteringen av nyckelbiotoper. I flera svar 
angavs att markägarna vill ”markera” att de äger marken, känslan av att ej ”råda” över sin 
egen mark gör att många känner sig utlämnade och hellre gör sig av med ”problemet” och vill 
visa att de kan avverka när de själva vill. Äganderätten gör att markägarna har svårt att finna sig i 
att någon ska bestämma när och var de ska avverka. Maktlöshet och en känsla av att inte 
bestämma över sin egen mark samt att det var bättre att göra sig av med problemet var också 
tillägg i enkätsvaren. I flera av svaren angavs att markägaren inte vill ha någon inblandning av 
myndigheter innebär att markägarna vill styra sig själva. Ett högt virkesvärde per ytenhet kan ofta 
sticka i ögonen på aktörerna, värdet för virket betyder mer än att inte avverka nyckelbiotoper.  
Detta kan tolkas som att produktionen går före miljön. Värdet på skogen var också ett 
förekommande svar vilket tyder på att produktionen går före miljön.   
 
Ytterligare en orsak till nyckelbiotoper avverkas kan vara att det inte finns något egentligt 
juridiskt skydd mot avverkning. Den biologiska mångfalden ska bevaras vilket beskrivs i det 
svenska miljökvalitetsmålet, Levande skogar. Enligt målet ska skogens och skogsmarkens värde 
för biologisk produktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Delmålet säger att ytterligare 900 000 ha skyddsvärd produktiv skogsmark skall skyddas och då 
utgår man från år 1998. Av dessa 900 000 ha skall 500 000 avsättas på frivillig väg, och 
resterande 400 000 ha skall skyddas genom naturreservat (320 000 ha), biotopskydd (50 000 ha) 
och naturvårdsavtal (30 000 ha). Alla ökningar räknas från nivån år 1998. Möjligheten att nå 
målet bedöms som goda. Två osäkerhetsfaktorer finns dock, kvaliteten och långsiktigheten i de 
frivilliga avsättningarna (Naturvårdsverket, 2002). De frivilliga avsättningarna ingår i ett frivilligt 
avtal att inte avverka nyckelbiotoper inom fem år i skogsbruket (enligt Ohlsson, personlig 
kommunikation).  För att få målen och riksdagens beslut om att miljö- och produktionsmålet ska 
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vara jämställda mål i skogspolitiken att fungera krävs ömsesidig respekt och hänsyn från alla i 
skogssektorn. Detta verkar brista om man ser till att det finns många exempel på skogsavverkningar 
som strider mot de miljömål staten eller naturvårds- och branschorganisationerna har satt upp som 
exempelvis rättstvisten om miljöbrottet visar i form av att inte markägaren samrått med 
Skogsvårdsstyrelsen. Om detta betyder att inte informationen till markägarna är tillräcklig eller 
att definitionen inte fungerar i det praktiska arbetet är svårt att säga enligt studien.  

4.4 Definition av nyckelbiotopsbegreppet 
Synpunkter på definitionen på en nyckelbiotop, som enligt Skogsstyrelsen (SKS) är ”ett 
skogsområde där man finner eller har stark förväntan att finna rödlistade arter” (Skogsstyrelsen, 
2002 a), i samband med åtgärder för att förhindra att nyckelbiotoper avverkas var enligt 
Skogsvårdstyrelserna enkätsvar att:  
 

- det alltid finns ett mått av subjektivitet i klassningen av nyckelbiotoper samt att inte alla 
nyckelbiotop kräver orördhet. 

- definitionen accepteras, men att tankar, vision, arbetsmetodik och attityder inte är 
genomtänkta. Önskemål finns, men ingen gemensam syn annat än vid stora konferenser 
och liknande.  

 
Skogsbrukens enkätsvar visade att synen på vad som är en nyckelbiotop är subjektivt. Gränser för 
vad som är nyckelbiotop finns upprättade på skogskartorna, gränserna kan sedan ändras vid en 
avverkningsplanering, så att triviala delar av det som kallats nyckelbiotop avverkas. Följaktligen 
kan man vid en senare revision felaktigt få uppfattningen att en nyckelbiotop avverkats. Vidare 
visade skogsbrukens enkätsvar att definitionen är trubbig och leder till förvecklingar mellan 
representanter för skogsbruken och ideella miljögrupper. För tio år sedan var den allmänna 
uppfattningen att nyckelbiotoper bara fanns här och var i skogarna. Nu har det skett en 
kompetenshöjning hos inventerarna och inventeringstekniken har utvecklats vilket gjort att 
nyckelbiotoper kan hittas i nästan alla skogar. Men för att definiera ett stycke natur som 
nyckelbiotop är det inte bara fynd av särskilda arter som är avgörande. Inventeraren tittar på en 
stor mängd faktorer, bland annat mängden död ved, gamla träd, historik och jordmån och den 
samlade bilden ger eventuell nyckelbiotopsstatus. Detta är något helt annat än den trubbiga 
definition som Skogsstyrelsen envist håller fast vid. Begreppet leder till att bolagen tvingas spara 
mer skog än de är beredda att göra. Hänsynsområden är områden med specifika miljövärden som 
nyckelbiotoper och är frivilligt avsatta av markägaren. Områdena är ett viktigt komplement till de 
arealer som skyddas genom myndighetsbeslut och som ger markägaren ekonomisk ersättning. 
Frivilligt hänsyn är när markägaren sparar skogsmark för naturvärdenas skull, utan statlig 
ersättning (Skogsvårdsstyrelsen, 2002b). Skogsbruken menar att begreppets innehåll om 
rödlistade arter är fel. Kännedomen om rödlistade arter är dålig, vissa arter finns i större 
utsträckning än man tror till exempel ringlav. I Skogsstyrelsens bok Floravård i skogsbruket från 
år 1994 anges att ringlaven var försvunnen i Gävleborgs län. Senare i samband med 
Skogsvårdstyrelsens produktion av Gröna skogsbruksplaner hittades den på mer än 50 lokaler i 
södra Hälsingland (Skogsstyrelsen, 1994). Detta gör att om man letar tillräckligt länge så hittar 
man rödlistade arter i nästan alla slutavverkningsbestånd enligt skogsbolag/skogsföreningen. 
Vidare ansåg skogsbruken att Skogsstyrelsen måste tona ner definitionens starka koppling till 
rödlistade arter. Den leder till motsättningar i onödan mellan skogsbruket och ideella föreningar. 
Skogsstyrelsen säger själv att fynd av rödlistade arter i ett bestånd inte gör det till en 
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nyckelbiotop. Då borde man rimligen ändra formuleringen också. Slutligen menar man att 
Skogsstyrelsen glider i sin tillämpning av definition och metodik  
 
Enkätsvaren visar att det finns synpunkter på begreppet inom Skogsvårdsstyrelsen och hos 
skogsbrukarna som anser att ”höga värden” och rödlistade arter har för stort utrymme i begreppet. 
Enlig Sven G. Nilsson, professor i Zooekologi vid SLU, Uppsala, finns en fördel med att utgå 
från rödlistade arters behov när man utformar naturvårdsåtgärder. Nilsson menar att man får ett 
riksperspektiv på vilka naturtyper och strukturer som är viktiga att bevara och restaurera.   Den 
svenska rödlistan utgår ifrån situationen i hela landet. Önskvärt vore ett globalt synsätt på ett 
områdes natur, då kunde man utforma åtgärder och prioritera arter som ur förekomsten i ett 
globalt perspektiv är viktigast i området (Nilsson, 2002). Denna studie visar att ett problem med 
nyckelbiotopsdefinitionen är, enligt skogsbruken, bland annat att det är en definition som ska 
gälla för hela landet. Men här har Nilsson en önskan att samma definition ska gälla globalt. 
Problemet i Sverige är att begreppet måste anpassas till de många olika naturtyperna, men det är 
stora skillnader på artinnehållet i söder och norr. Min tolkning är att ett globalt perspektiv  
innebära ännu större definitionsproblem. 
 
Attityden till nyckelbiotoper är också viktig för att avverkningar inte ska ske, enligt Susanne 
Karlssons examensarbete för skogshushållning, SLU ”Attityder till nyckelbiotoper hos 
skogsägare i Roslagen”. Studien visade att begreppet genom artiklar hade beskrivits negativt, 
som till exempel att skogsägaren inte har fått avverka och att staten tagit hela kakan. Om detta 
gäller över hela landet kan det tolkas som att Skogsvårdsorganisationerna arbetat i motvind för att 
inte avverkning av nyckelbiotoper skulle ske redan från början (Karlsson, 2001).   
  
I denna studie svarade en region att det ökade trycket mot nyckelbiotoper de senaste åren kan 
bero på de negativa artiklar om begreppets definition i olika tidningar som Land, insändare i 
lokaltidningar, ledare i DN 17/2-03 med flera. Skogsbruken har främst genom SCA, bedrivit en 
debatt där nyckelbiotopsdefinitionen ifrågasätts på grund av en ogrundad rädsla att mängden 
nyckelbiotoperna skall bli större än vad näringslivet kan acceptera. Idag består 1,0 % av 
skogsmarksarealen av nyckelbiotoper, men uppskattades genom kontrolltaxeringen 2003 vara ca 
3,6 %.  Denna nivå kommer dock aldrig att uppnås eftersom okända nyckelbiotoper avverkas 
hela tiden, särskilt i norr. Inventeringen görs över ca 5 % av skogsmarken, men skulle behöva 
göras över 100 % för att hitta alla nyckelbiotoper, vilket det inte finns ekonomi för (enligt 
Sturesson, personlig kommunikation).  
 
Sammanfattningsvis tycker skogsbruken att definitionen av nyckelbiotoper är förankrad, vilket 
betyder att alla inom skogsbruken känner till den och min tolkning är att den då borde fungera i 
det praktiska arbetet med nyckelbiotoper. Studiens svar om definitionen fungerade var inte lika 
övertygande inom skogsbruken som hos Skogsvårdsstyrelsens personal. Svaren tyder på att 
definitionen är förankrad, men har svårt att nå ut med informationen och har för små resurser att 
komma åt de ekonomiska faktorerna i det praktiska arbetet med nyckelbiotoperna. Detta tyder på 
att skogsbruken känner till definitionen men inte accepterar den som den ser ut idag vilket torde 
vara en fråga om mer informationen från Skogsvårdsstyrelsen.  
 
För att besvara vilka orsaker som ligger bakom avverkningen av nyckelbiotoper har jag i studien 
använt mig av frågan om problemet kan ligga i något eller några av de förslag på orsaker som jag 
presenterat med svarsalternativ och med motivering att utveckla svaren (bilagor1-3). Genom att 
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använda förslag på faktorer och en mer öppen fråga som ”andra tänkbara orsaker” har jag fått 
svar på mitt syfte och mina frågeställningar.  Jag skulle kunna ha använt mig av en öppen fråga 
som varför nyckelbiotoper avverkas?  Den frågan skulle kunna ha gett mig mer spontana svar 
som jag inte fick nu genom att ge förslag.  Jag antar att jag ringade in de flesta orsakerna genom 
att uppmana respondenterna att utveckla sina svar och genom att uppge andra orsaker till 
avverkning av nyckelbiotoper.  Ännu ett antagande är att den frågan troligen inte hade gett min 
studie så konkreta svar som jag fick nu och risken hade också varit att några uteslutit att svara på 
en så öppen fråga.  
 
Utifrån frågorna i avsnittet om orsaker till avverkning av nyckelbiotoper har jag utformat 
frågorna om åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper avverkas i framtiden. I intervjun med 
regionkanslierna fanns en fråga huruvida miljöbalken och Skogsvårdslagen kan bidra till att 
bevara nyckelbiotoper trots brist på rättsligt skydd. Svaren visade att båda bidrar men att det 
skulle vara enklare för Skogsvårdsstyrelsen om det funnits ett rättsligt skydd. För markägaren är 
däremot äganderätten och friheten viktig och attityden hos markägarna skulle bli att staten lägger 
på dem fler bördor enligt Bengtsson. På frågan om vilka åtgärder som kan förhindra att 
nyckelbiotoper avverkas svarades bland annat att Skogsvårdsstyrelsen kan ge information om 
olämpligheten i att avverka men inte vidta åtgärder då det hela bygger på frivillighet. 

4.5 Åtgärder som kan förhindra att nyckelbiotoper berörs av 
avverkningar i framtiden. 

 
Skogsvårdstyrelsens åtgärder för att förhindra avverkning av nyckelbiotoper var att förmedla mer 
information, råd och kunskap. På intervjufrågan om skogs- och miljöredovisningslagen ”SMÖR” 
kan vara ett bidrag i arbetet med att bevara nyckelbiotoper svarade regionerna att markägarna 
redan idag får en beskrivning om nyckelbiotoper på sina skogsmarker och brukningsinformation. 
Detta sker genom Grön skogsplanering som utförs av Skogsvårdsstyrelsen vilket ger en tydlig 
bild av hela skogsområdet. Tillägg till frågan var att administrationen av SMÖR är stor, trög och 
krånglig för Skogsvårdstyrelsen och markägarna.  
 
På frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att nyckelbiotoper berörs av 
avverkningar i framtiden blev svaren att införa förbud mot avverkningar av nyckelbiotoper både 
politiskt och rättsligt. Vidare angavs att mer resurser behövs för att ersätta markägarna 
ekonomiskt för alla nyckelbiotopsområden och att ytterligare informationen behövs till 
markägarna om rättigheter och skyldigheter angående nyckelbiotoper. Åtgärder enligt 
skogsbruken var att förmedla mer kunskap om rödlistade arter behövs och ge mer utbildning till 
nyckelbiotopsinventerare och avverkningspersonal. Förbättrad planering och bättre utnyttjande av 
GIS var också en kommentar. Skogsbruken svarade även att ett förtydligande av definition från 
Skogsstyrelsens sida behövs. På frågan om vem som ska ansvara för att åtgärderna vidtas svarade 
samtliga att det åligger Skogsvårdsorganisationerna och markägarna. Skogsvårdsstyrelsen 
svarade att Skogsvårdstyrelsen ihop med hela skogssektorn bör bära ansvaret för åtgärderna och 
att sektoransvar gäller. Sektorsansvar innebär att samtliga myndigheterna har ansvaret för att 
integrera miljöhänsyn i sina verksamhetsområden fr.o.m. den 1 januari 1998 när det gäller 
ekologiskt hållbar utveckling. När det är relevant skall myndigheterna verka för att 
beslutsfattande och åtgärder av olika slag bidrar till att de uppsatta målen för miljöpolitiken och 
ekologisk hållbarhet uppnås (Regeringens skrivelse 2001/02:50). 
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Alla fem skogsbruken bedömde att den befintliga policyn för att bevara naturvärden är tillräcklig 
inom sin egen organisation. Skogsvårdsstyrelsens personal svarade samtliga att deras policy för 
att bevara naturvärden är tillräcklig, men att de ekonomiska resurserna är begränsade och att 
maktmedel saknas för att påverka markägarna att följa policyn.  
 
Studien visar att samtliga inom skogsbruken har möjlighet att påverka inom sin organisation för 
att förhindra att avverkning av nyckelbiotoper sker i framtiden. Skogsvårdsstyrelsens personal 
svarade också samtliga att de har möjligheter att påverka att inte nyckelbiotoper avverkas i 
framtiden inom sin organisation. Möjligheter såg man i form av ökade kunskaper om 
nyckelbiotoper och i att förändra sina egna interna rutiner. Som exempel på ändringar i rutinerna 
angavs ökade antal fältbesök. Idag görs fältbesök i cirka var femte avverkningsanmälning. En 
annan ändring av rutinerna kan ske genom extern påverkan av markägarna vilken sker via 
fältbesök och genom råd som exempelvis att lägga avverkningsgränsen längre bort för att skydda 
nyckelbiotoper Resursbrist och hur de som beslutar lyssnar kan innebära hinder för att påverka 
enligt enkätsvaren. 
  
Svaren i studien visar att mycket kan göras för att nyckelbiotoper inte ska avverkas i framtiden 
och att Skogsvårdsstyrelsen bör ta det största ansvaret. Studien visar också att begreppet 
ifrågasätts av skogsbruken och av vissa inom Skogsvårdsstyrelsen. En kommentar från ett distrikt 
var att de som beslutar inte lyssnar på dem som arbetar ute på fältet.  
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5 Avslutande diskussion 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att analysera vad det kan finnas för orsaker 
till att nyckelbiotoper avverkas idag. Till syftet hörde tre frågeställningar. Den första 
frågeställningen var om det finns en konflikt mellan den teoretiska begreppsdefinitionen och den 
praktiska hanteringen av nyckelbiotoper. Den andra frågeställningen var att undersöka om det 
fanns avvikelser mellan beslut och handling i hanteringen av nyckelbiotoper, samt den tredje 
frågeställningen som var att undersöka om definitionen av nyckelbiotoper är förankrad, relevant 
och fungerande hos dem som planerar och avverkar skog.  
 
I detta avslutande kapitel vill jag återkoppla till att den här är en studie som visar vilka orsaker 
det kan finns till att nyckelbiotoper avverkas i tre av Sveriges skogsregioner. Enkätsvaren och 
intervjusvaren visade att både skogsbruken och Skogsvårdsstyrelserna tycker att definitionen av 
nyckelbiotoper är förankrad hos dem som planerar och avverkar. Orsakerna till att det avverkas 
nyckelbiotoper, enligt Skogsvårdsstyrelserna, var att avverkningarna beror på ekonomiska 
faktorer medan skogsbruken svarade att det berodde på definitionen. Informationsbrist ansåg 
Skogsstyrelsen vara en tänkbar orsak medan skogsbruken var delade i sin syn på denna orsak. 
Angående definitionens relevans och fungerande i praktiken svarade Skogsvårdstyrelsen 
övervägande att de tyckte den fungerade,  i skogsbruken var meningarna delade om denna orsak.  
 
Av svaren framkom att den teoretiska begreppsdefinitionen ifrågasätts av främst skogsbruken 
men också av Skogsvårdsstyrelsen genom att den bland annat är så starkt kopplat till rödlistade 
arter.  Studien har visat att det finns en konflikt mellan teori och praktik när det gäller 
nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen bör enligt min uppfattning förtydliga definitionen av 
nyckelbiotoper och byta formuleringen ”stark förväntan att finna rödlistade arter” till förslagsvis 
”kan finnas rödlistade arter”. Studien tyder på att definitionen av nyckelbiotoper inte är starkt 
förankrad, relevant och fungerande hos dem som planerar och avverkar skog. Vidare visar 
studien att det finns mycket som kan och behöver åtgärdas i problematiken kring avverkning av 
nyckelbiotoper och dess orsaker.  Det finns dock positiva inslag bland annat att samtliga inom 
skogsbruken menar att de har möjlighet att påverka inom sin organisation för att förhindra att 
avverkning av nyckelbiotoper sker i framtiden. Skogsvårdsstyrelsens personal svarade också 
samtliga att de har möjligheter att påverka att inte nyckelbiotoper avverkas i framtiden inom sin 
organisation i form av mer kunskaper och rådgivning om nyckelbiotoper till landets skogsägare. 
Ökad rådgivning är ett viktigt och verksamt instrument enligt studiens svar, vilket innebär en 
ökad kostnad både i tid och pengar, men detta behövs för att uppnå miljömålet och även 
produktionsmålet enligt min bedömning. För att behålla och öka den biologiska mångfalden 
behöver också anslagen för biotopskydd öka. Enligt min tolkning visar svaren i studien att det är 
viktigt att arbeta vidare med hur nyckelbiotoper kan upptäckas innan avverkning och att 
nyckelbiotoperna skyddas och vårdas i skogen.  
 
Jag tycker att denna studie har varit intressant och lärorik både i ett miljöpolitiskt och 
miljövetenskapligt perspektiv. En fortsättning på denna studie skulle kunna innefatta en analys av 
hur attityderna ska kunna förändras ifråga om avverkning av nyckelbiotoper. En fråga jag ställer 
mig är hur skyddet av nyckelbiotoper ska upprätthållas i framtiden? Denna studie har visat att 
ekonomiska incitament är viktiga för markägarna samtidigt som staten kommer att minska 
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anslagen för biotopskydd. 
 
Genom min studie har jag träffat många människor inom skogsområdet som har stor kunskap och 
stora ambitioner om att nyckelbiotoperna ska bevaras. Min förhoppning är att detta arbeta ska 
generera mer kunskap och information vilket kommer att vara avgörande för det framtida arbetet 
med nyckelbiotoper. 
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Bilaga 1. Enkätformulär till skogsbolag/skogsföreningar/stift 
(representanter för skogsbruken) 
1. Skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets totala produktiva skogsmarksareal i regionen (ha)? 
 
2.  Skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets produktiva skogsmarksareal i regionen fördelat på 
olika skogskategorier (ha)?  
 
 Granskog  
 Tallskog  
  Barrblandskog  
 Barrskog                        
 Blandskog                      
 Lövskog                      
 Ädellövskog  
 
3. Skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets totala årsavverkning i regionen (ha)? 
 
År 2000  
År 2001  
År 2002  
 
4. Hur stor andel av skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets totala skogsmarksareal i regionen var 
NB-inventerad i slutet av respektive år (ha)?  
2000  
2001  
2002  
 
5a. Vem/vilka har på skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets uppdrag, utfört NB-inventeringar 
på skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets innehav i regionen? 
NB-inventerare Areal funna 

NB per 
inventerare, 
ha 

Antal funna 
NB per 
inventerare 

SVS   
Skogsbolagets/skogs- 
föreningens/stiftets 

  

Länsstyrelsen   
Kommunen   
Ideell naturvårdare   
Markägare   
Övriga:   
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5b. Hur många av de inventerade NB på skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets innehav är 
kända för andra än skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets? 
 
5c. Hur många av de inventerade NB på skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets innehav är 
registrerade hos SVS? 
 
6a.  Hur många NB är, helt eller delvis berörda av avverkningar under respektive år? 
 Antal NB berörda av 

avverkning 
2000  
2001  
2002  
 
6b. I vilka bonitetsklasser återfinns de av avverkningar berörda NB för respektive år? 
 <T20 > T20 <G20 >G20 
2000     
2001     
2002     
 
7. Bedömer du att skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets befintliga policy för att bevara 
naturvärden är tillräcklig? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej; vad kan/behöver göras för att förbättra situationen? 
 
8a. Vilka orsaker ligger bakom avverkningar av NB i regionen? 
Kan problemen med avverkning i NB ligga i något/några av de förslag på orsaker som 
presenteras nedan? Utveckla gärna svaren. 
 
8b. Ekonomiska faktorer i avverkning av NB?      
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
8c. Informationsbrist angående vad som gäller för avverkning i eller i närheten av NB? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
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8d. Är definitionen av NB förankrat hos dem som planerar/avverkar? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
8e. Är definitionen för NB relevant och fungerande i praktiken? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
8f. Andra orsaker? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
9. Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra att NB berörs av avverkningar i framtiden? 
 
10. Vem bör ansvara för att åtgärder vidtas mot avverkningar i NB inom regionen? 
 
11. Har synen på avverkningar i NB förändrats under senare (3-5) år och i så fall på vilket sätt?  
 
12. Anser du att avverkningar i kan NB påverkas av vem som utfört NB-inventeringen/hittat NB? 
 
13. Har du möjlighet att påverka inom din organisation för att förhindra att avverkningar sker i 
NB i framtiden? 
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Bilaga 2. Enkätformulär till Skogsvårdsstyrelsens distrikt 
 
1. SVS totala årsavverkning i distriktet (ha)? 
År 2000                                      
År 2001                                      
År 2002                                      
 
2. Hur stor andel av SVS totala skogsmarksareal i distriktet var NB-inventerad i slutet av 
respektive år (ha)? 
  
2000  
2001  
2002  
 
3a. Hur stor andel av den produktiva skogsmarken i distriktet är NB-inventerad av SVS  (ha)? 
 
3b. Hur stor andel av den produktiva skogsmarken i distriktet är NB inventerad men av andra än 
SVS (ha)? 
 
4a. Hur många NB som är berörda, helt eller delvis, av avverkningar under respektive år? 
 Antal NB berörda av 

avverkning 
2000  
2001  
2002  
 
4b. Hur många ha Nb är delvis eller helt avverkade i respektive skogskategori? 
 Granskog    Tallskog   Barrskog     Blandskog   Lövskog  Ädellövskog 
2000                                                            
2001                                                            
2002                                                            
 
4c.  I vilka bonitetsklasser återfinns de av avverkningar berörda NB för respektive år? 
 <T20 > T20 <G20 >G20 
2000     
2001     
2002     
 
5. Bedömer du att SVS befintliga policy för att bevara naturvärden är tillräcklig för att bevara 
naturvärden i NB? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
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6a. Vilka orsaker ligger bakom avverkningar av NB i distriktet? 
Kan problemen med avverkning i NB ligga i något/några av de förslag på orsaker som 
presenteras nedan? Utveckla gärna svaren. 
 
6b. Ekonomiska faktorer i avverkning av okända NB?      
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6c. Ekonomiska faktorer i avverkning av kända NB?   
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6d. Informationsbrist angående vad som gäller för avverkning i eller i närheten av NB? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6e. Är definitionen av NB förankrat hos dem som planerar/avverkar? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
6f. Är definitionen för NB relevant och fungerande i praktiken? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
6g. Andra orsaker? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
7. Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra att NB berörs av avverkningar i framtiden? 
 
8. Vem bör ansvara för att åtgärder vidtas mot avverkningar i NB inom distriktet? 
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9. Har synen på avverkningar i NB förändrats under senare (3-5) år och i så fall på vilken sätt?  
 
10. Anser du att avverkningar i kan NB påverkas av vem som utfört NB-inventeringen/hittat NB? 
 
11. Har du möjlighet att påverka inom din organisation för att förhindra att avverkningar sker i 
NB i framtiden? 
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Bilaga 3. Enkätformulär till Skogsvårdsstyrelsens 
regionkanslier 
 
1. SVS totala årsavverkning i region (ha)? 
År 2000                                      
År 2001  
År 2002  
 
2. Hur stor andel av SVS totala skogsmarksareal i regionen var NB-inventerad i slutet av 
respektive år (ha)? 
  
2000  
2001  
2002  
 
3a. Hur stor andel av den produktiva skogsmarken i region är NB-inventerad av SVS (ha)? 
3b.  Hur stor andel av den produktiva skogsmarken i region är NB inventerad men av andra än 
SVS (ha)? 
 
4a. Hur många NB är berörda, helt eller delvis, av avverkningar under respektive år? 
 Antal NB berörda av 

avverkning 
2000  
2001  
2002  
 
4b. Hur många ha NB är delvis eller helt avverkade i respektive skogskategori? 
 Granskog    Tallskog   Barrskog     Blandskog   Lövskog  Ädellövskog   
2000                                                         
2001                                                         
2002                                                         
 
4c.  I vilka bonitetsklasser återfinns de av avverkningar berörda NB för respektive år? 
 <T20 > T20 <G20 >G20 
2000     
2001     
2002     
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5. Bedömer du att SVS befintliga policy för att bevara naturvärden är tillräcklig för att bevara 
naturvärden i NB? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
 
6a. Vilka orsaker ligger bakom avverkningar av NB i regionen? 
Kan problemen med avverkning i NB ligga i något/några av de förslag på orsaker som 
presenteras nedan? Utveckla gärna svaren. 
 
6b. Ekonomiska faktorer i avverkning av okända NB?      
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6c. Ekonomiska faktorer i avverkning av kända NB?   
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6d. Informationsbrist angående vad som gäller för avverkning i eller i närheten av NB? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
 
6e. Är definitionen av NB förankrat hos dem som planerar/avverkar? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
6f. Är definitionen för NB relevant och fungerande i praktiken? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om nej utveckla gärna svaret 
 
6g. Andra orsaker? 
Ja  
Nej  
Vet inte  
Om ja utveckla gärna svaret 
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7. Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra att NB berörs av avverkningar i framtiden? 
 
8. Vem bör ansvara för att åtgärder vidtas mot avverkningar i NB inom regionen? 
 
9. Har synen på avverkningar i NB förändrats under senare (3-5) år och i så fall på vilket sätt?  
 
10. Anser du att avverkningar av NB kan påverkas av vem som utfört NB-inventeringen/hittat 
NB? 
 
11. Har du möjlighet att påverka inom din organisation för att förhindra att avverkningar sker i 
NB i framtiden? 
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Bilaga 4. Intervjuformulär till Skogsvårdsstyrelsens 
regionkanslier 
 
1.Kan skogs- och miljöredovisningslagen ”SMÖR” vara ett bidrag i arbetet med att bevara NB 
och  i så fall hur? 
 
2.Är den nya lagen bättre/sämre än skogsbruksplanerna i arbetet med att bevara NB och i så fall 
hur? 
 
3a. Kan miljöbalken ( MB) och skogsvårdslagen (SVL) bidra till att bevara NB trots brist        på 
rättsligt skydd? 
 
3b. Skulle det vara skillnad i attityd om nyckelbiotoper gav rättsligt skydd? 
 
4. Hur stor del av de anmälda avverkningarna, på bolagsmark respektive på mindre enskild mark, 
besöks av SVS innan avverkning?  
 
5. Tro du att flera nyckelbiotoper är kända än de som är registrerade av SVS? 
            På vad för grunder och varför? 
 
6. Har SVO tillgång till skogsbolagets/skogsföreningens/stiftets inventeringar av nyckelbiotoper? 
Om inte, vad tror du det beror på? 
 
 7. Tror du att alla NB kommer att vara inventerade och registrerade inom en 10-årsperiod? 
 
 8. Vilka fördelar/brister kan du se med att ett flertal organisationer genomför NB-inventeringar? 
 
9. Tror du någon särskild skogskategori är mer utsatt för avverkning av NB än andra? 
 
Om ja, i så fall vilken/vilka? 
 
10. Tror du att det är i någon speciell markägarkategori som avverkning av NB förekommer mer 
än i andra? 
 
Om ja, i så fall vilken/vilka? 
 
 


