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Skydda lagom – en ESO-rapport om 
miljömålet Levande skogar
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Miljökvalitetsmålet Levande skogar

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Skogsvårdslagen, 1§
”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som 
den biologiska mångfalden behålls.
Vid skötsel ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
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Källa: Arter & naturtyper i habitatdirektivet –
bevarandestatus 2013. Artdatabanken vid SLU, 

2015.

Hur går det?
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Slutsats:
För att miljömålet ”Levande skogar” 
ska kunna nås krävs förändringar av 
politiken.

Källa: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018. 
Naturvårdsverket m.fl. myndigheter, 2018.

Källa: Arter & naturtyper i habitatdirektivet –
bevarandestatus 2013. Artdatabanken vid SLU, 2015.

Hur går det?
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Vilken väg bör vi välja?

Svaga hänsyn, låg anpassningMycket reservat

Mindre
reservat Starka hänsyn, hög anpassning

Det rimliga svaret:
Den som når målet till lägst kostnad för samhället.

Två vägar att nå miljömålet
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Frågeställningar som hanteras i rapporten:

1. Hur ser det ut när miljömålet Levande skogar har nåtts?

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden (i 
form av minskat möjligt virkesuttag) för att nå dit?

3. Vad händer med virkesbortfallet om miljömålet nås på 
sätt som inte är kostnadseffektiva?

4. Hur ser incitamenten för kostnadseffektivitet ut? 

5. Finns det positiva samhällsekonomiska bieffekter?

6. Skydda lagom – förslag för att nå miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar” på ett kostnadseffektivt sätt

Det långa perspektivet…



-

Miljövårdsberedningen 1997
Skogsstyrelsen 2010

1. Hur ser det ut när miljömålet har nåtts?

Slutsats:

Ca 20 (10-30) procent 
av livsmiljöerna måste 
återfinnas i mer eller 
mindre orört skick. 

Ungefär halva behovet 
kan säkras på brukade 
arealer, hälften kräver 
reservat.
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Nordlig boreal

Sydlig boreal

Boreonemoral

Nemoral

Naturgeografiska 
regioner
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1. Hur ser det ut när miljömålet har nåtts?

Dessa arealer räcker förutsatt
a. att rätt arealer skyddas som reservat i fungerande nätverk, och
b. att anpassningen av skogsbruket på de brukade arealerna (hänsyn m.m.) är 

biologiskt relevanta och tillräckligt omfattande

– annars stiger reservatsbehovet.

Naturgeografisk region Nordboreal Sydboreal Boreo-
nemoral

Nemoral Totalt

Areal produktiv skogsmark (ha) 6 100 000 8 590 000
6 290 
000

910 000 21 890 000

Uppskattat tröskelvärde (%) ≈ 20 ≈ 20 ≈ 20 ≈ 20 ≈ 20

Kan säkras i det brukade 
landskapet (%)

≈ 11 ≈ 12 ≈ 8 ≈ 4 ≈ 10

Måste skyddas i reservat (%) ≈ 9 ≈ 8 ≈ 12 ≈ 16 ≈ 10

Behov av restaurering (%) ≈ 3 ≈ 4 ≈ 5 ≈ 11 ≈ 4

Efter Per Angelstam m.fl. 2010. Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys, och om 
behovet av samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsen rapport 4‐2010
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Kostnaden består av bortfall av möjligt virkesuttag p g a

a. reservat (= större områden undantas från skogsbruk)

b. hänsyn + naturanpassning av verksamheten på de 
brukade arealerna

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden för att 
nå målet?
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Naturgeografisk region Nordlig 
boreal

Sydlig 
boreal

Boreo-
nemoral

Nemoral Totalt

Produktiv skogsmark, total areal, milj. ha 7,05 9,23 6,25 0,91 23,44

Behov av hänsynsytor, % 11,0 11,6 8,0 4,0 10,0
Behov av hänsynsytor, milj. ha 0,78 1,07 0,50 0,04 2,34
Genomsnittlig bruttotillväxt, m3sk/ha/år -3,30 -5,11 -6,58 -7,12 -5,10
Virkesuttag naturvårdande skötsel (räknat som 
15 % av bruttotillväxten), m3sk/ha/år

0,50 0,77 0,99 1,07 0,77

Oundvikligt virkesbortfall, räknat som 
bruttotillväxt, m3sk/ha/år

-2,81 -4,34 -5,59 -6,05 -4,34

Oundvikligt virkesbortfall, räknat som 
bruttotillväxt, milj. m3sk/år

-2,18 -4,65 -2,80 -0,22 -9,84

Oundvikligt virkesbortfall, % av bruttotillväxt 
2010

-10,61 -10,25 -6,80 -3,40 -8,67

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden för att 
nå målet?

b. Minsta tänkbara bortfall av möjligt virkesuttag p g a hänsyn m m
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Minsta tänkbara bortfall av möjligt, årligt virkesuttag för att klara 
miljömålet ”Levande skogar”

Milj. m3sk/år Andel av 
bruttotillväxt

Reservat -10,38 -9,1 %

Hänsyn, anpassning -9,84 -8,67 %

-20,22 -17-18 %

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden för att 
nå målet?



-

Två sätt att beräkna värdet av minskat möjligt  virkesuttag

Värdet av växande skog 2016 enligt 
nationalräkenskaperna (SCB)

1 171 miljarder kronor

Bortfall av möjligt, årligt virkesuttag x 17,5 %

Värde = 205 miljarder kronor

Rotnettovärdet 2016 17,05 miljarder kronor

Kalkylränta ./. 2,3/2,5 %

Avkastningsvärde = 680-740 miljarder kronor

Bortfall av möjligt, årligt virkesuttag x 17,5 %

Värde 119-130 miljarder kronor

a. Nationalräkenskaperna

b. Avkastningsvärdet

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden för att 
nå målet?



-

Beräkningsbas Kostnad

Nationalräkenskaperna 205 miljarder kronor

Avkastningsvärdet 119-130 miljarder kronor

Slutsats:

Med ett optimerat nätverk av reservat och tillräckligt 
omfattande och relevant anpassning av verksamheten på de 
brukade arealerna, kan kostnaden för att klara miljömålet 

Levande skogar (räknat som påverkan på möjligt virkesuttag) 
begränsas till 120-200 miljarder kronor.

Lägre kan den inte bli.

2. Vilken är den samhällsekonomiska minimikostnaden för att 
nå målet?
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3. Vad händer med virkesbortfallet/kostnaden om miljö-målet 
nås på ett sätt som inte är kostnadseffektivt? 

Fall 1: Om värden som skulle kunna sparas i ett brukat landskap skyddas som 
reservat, ökar behovet av reservatsmark och därmed virkesbortfallet.

Andel hänsynsytor, %

4 Skogsstyrelsens ”toleranströskel”

7,8 Verklig andel enligt Skogsstyrelsens inventeringar

10 Behov enligt Miljövårdsberedningen 1997

12,5 Kontrollnivå



-

3. Vad händer med virkesbortfallet/kostnaden om miljö-målet 
nås på ett sätt som inte är kostnadseffektivt? 

Fall 1: Om värden som skulle kunna sparas i ett brukat landskap skyddas som 
reservat, ökar behovet av reservatsmark och därmed virkesbortfallet.

Naturreservat

Hänsynsytor

Kostnadsdifferens ”worst case” 
resp. ”best case: 350 miljarder 
kronor
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3. Vad händer med virkesbortfallet/kostnaden om miljö-målet 
nås på ett sätt som inte är kostnadseffektivt? 

Fall 2: Om reservatsnätverket inte är optimalt, ökar behovet av reservatsmark 
och därmed virkesbortfallet.
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4. Hur ser incitamenten för kostnadseffektivitet ut?

”Frihet under ansvar”

Incitament från staten

+ Nästan inga ekonomiska stimulanser

- Få obligatoriska, generella krav

Litet utrymme för specifika krav

Kostnadseffektivt?

Marknadstryck och markägarnas personliga engagemang avgör
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”Toleransgränsen”
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Källa: Skogs- och miljöpolitiska mål - brister, orsaker och förslag på åtgärder. Skogsstyrelsen/
Naturvårdsverket. Skogsstyrelsen meddelande 2-2011.

Genomsnittliga krav om hänsyn 
2000-2008

Virkesbortfall, 
m3sk/ha

Andel av avverk-
ningens värde, %

Hygges-
storlek, ha

Enskilda (”småskogsbruket”) 9,3 4,8 3,0

Övriga (”storskogsbruket”) 5,6 3,1 8,5

Ju större avverkning, 
desto lägre hänsynskrav.
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”/…/en fastighetsägare endast skall behöva tolerera ett intrång som är bagatellartat för 
honom och därför kan en fast procentsats inte anges. En toleransgräns på högst 10 % 
inom berörd del får anses vara den högsta som i något fall skall behöva accepteras. Det 
gäller om den berörda delen representerar ett i pengar litet belopp. Representerar den 
ett högt värde, är det en i relativa tal väsentligt mindre värdenedsättning 
fastighetsägaren behöver tåla. Ett för ägaren i absoluta tal stort belopp kan aldrig vara 
bagatellartat.”

Bostadsutskottets betänkande 1986/87:1

”Toleransgränsen”

”Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken 
det allmänna inskränker användningen av mark eller 
byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning 
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till 
värdet på denna del av fastigheten.”

Regeringsformen 2 kap 15 §
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”Toleransgränsen”
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Skogsstyrelsens tolkning av ”toleransgränsen”

• ger omotiverade incitament för större hyggen, vilket i praktiken kraftigt 
gynnar större markägare. 

• har aldrig prövats i högsta juridiska instans.

• grundar sig på formuleringar i betänkande från bostadsutskottet 1986, 
som dock inte refereras i samband med att nya regeringsformen antas.

• driver kraftigt upp kostnaderna för att nå miljömålet ”Levande skogar”.
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5. Finns det positiva samhällsekonomiska bieffekter som 
uppträder när miljömålet ”Levande skogar” nås?

Mm3 Mton CO2

Ökning av virkesförråd 2010-2110 i levande träd på det som i 
SKA-15 definieras som ”naturvårdsarealer”

813,6 1 118,7

varav formellt skyddat 129,5 178,1

varav frivilliga avsättningar 185,7 255,3

varav hänsynsytor 498,4 685,3

Ökning av volymen död ved över hela arealen 233-333 116-167

Total ökning av mängden inlagrad koldioxid 1 235-1 286

Värde av ökat koldioxidlager, 221 kr/ton CO2, miljarder kr 278

Värde av ökat koldioxidlager, 316 kr/ton CO2, miljarder kr 398

Värde av ökat koldioxidlager, 1 150 kr/ton CO2, miljarder kr 1 450

1 m3 levande träd = 1,375 ton CO2
1 m3 död/multnande ved = 0,5 ton CO2
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Samhällsekonomiskt nuvärde (PV) av koldioxidinlagringen

PV = C/r x (1 - 1/(1+r)N)

C = det samlade värdet av inlagringen (278 / 398 / 1450 miljarder kr)

r = antagen räntenivå (2 / 2,3 / 2,5 / 3 procent)

N = antalet år under vilken nettoinlagringen beräknas fortgå (100) 

5. Finns det positiva samhällsekonomiska bieffekter som 
uppträder när miljömålet ”Levande skogar” nås?
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5. Finns det positiva samhällsekonomiska bieffekter som 
uppträder när miljömålet ”Levande skogar” nås?

Minskat möjligt 
virkesuttag

Koldioxidinlagring

Nuvärden på bortfall av 
möjligt virkesuttag resp. 
förväntad nettoinlagring av 
koldioxid på 
”naturvårdsmark” till 
2110.

Slutsats: Miljömålet ”Levande skogar” kan nås utan eller till negativ 
samhällsekonomisk kostnad.
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6. Skydda lagom – förslag för att nå miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar” på ett kostnadseffektivt sätt

1. Konkretisera den långsiktiga innebörden i miljömålet i siffror, regionalt nedbrutna 
och på basis av en ny bristanalys.

2. Återinför kravet om skogs- och miljöredovisning (SMÖR 2.0).

3. Använd brukningsmetoder som efterliknar naturliga störningar (brand, storm etc.). 
Förbättra och utöka naturhänsynen på de brukade arealerna.

Alternativ A: Höj toleranströskeln. Samma för små och stora avverkningar (10%).

Alternativ B: Stärk certifieringssystemet FSC via offentlig upphandling och ökad 
transparens, eventuellt naturvårdsavgift.

Alternativ C: För in fler detaljerade hänsynskrav i skogsvårdslagen.

4. Utnyttja koldioxidinlagringen i reservaten för att lösa ersättningsfrågan.

5. Gör skogsnäringen medansvarig för finansieringen av reservat.

Tänkbar konkretisering
”Minst 20 procent av naturmiljöerna på den produktiva skogsarealen, 
geografiskt och biologiskt representativa, undantas från reguljärt 
skogsbruk. Genom dels ett sammanhängande, ekologiskt funktionellt, 
nätverk av skyddade skogsområden, dels på den övriga arealen en 
långtgående, lokal anpassning av skogsbruket, eftersträvas att behovet av 
att permanent undanta produktiv skogsmark från reguljärt skogsbruk 
genom formellt skydd begränsas till 10 procent.”
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6. Skydda lagom – förslag för att nå miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar” på ett kostnadseffektivt sätt

1. Konkretisera den långsiktiga innebörden i miljömålet i siffror, regionalt nedbrutna 
och på basis av en ny bristanalys.

2. Återinför kravet om skogs- och miljöredovisning (SMÖR 2.0).

3. Använd brukningsmetoder som efterliknar naturliga störningar (brand, storm etc.). 
Förbättra och utöka naturhänsynen på de brukade arealerna.

Alternativ A: Höj toleranströskeln. Lika för små och stora avverkningar (10%).

Alternativ B: Stärk certifieringssystemet FSC via offentlig upphandling och ökad 
transparens, eventuellt naturvårdsavgift.

Alternativ C: För in fler detaljerade hänsynskrav i skogsvårdslagen.

4. Utnyttja koldioxidinlagringen i reservaten för att lösa ersättningsfrågan.

5. Gör skogsnäringen medansvarig för finansieringen av reservat. Gemensam 
finansiering stat/industri via temporär ”rundvirkesavgift” + fondlösning.
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Tack för uppmärksamheten!
magnus@nilssonproduktion.se

www.nilssonproduktion.se


