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Yttrande över remiss från Skogsstyrelsen angående 
skogsskötsel med nya möjligheter (dnr. 2016/1277) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU anser att det är angeläget att denna utredning av 
möjligheterna att öka skogsproduktionen har genomförts. Vi instämmer på ett 
övergripande plan med vad som föreslås, men vi har också avvikande synpunkter 
av generell och specifik karaktär. 

SLU, delar rapportens oro för skogens utveckling pga klimatändringar och högt 
betestryck från vilt. 

SLU anser att det nu är mer viktigt än någonsin att främja diversitet i skogen både 
på bestånds- och landskapsnivå för att öka flexibiliteten och på ett bättre sätt kunna 
möta nya hot mot skogen.  

SLU anser att de fyra projektgruppernas delrapporter stryks pga att de inte är 
jämförbara med den inledande texten och ibland saknar god vetenskaplig kvalitet. 

Den forskning och fortlöpande miljöanalys som görs bör uppmärksammas och 
utgöra underlag i betydligt högre grad än vad som görs i rapporten. SLU:s 
erfarenhet att mäta skogliga variabler och lagra stora datamängder bör tas tillvara. 

SLU anser att det i rapporten saknas kvantitativa bedömningar av vilka marginaler 
som finns relaterat till produktionsökning och acceptabel miljöpåverkan. 

Tabellen i avsnittet 6.4.1 bör inte finnas med i rapporten eftersom risken är stor att 
denna misstolkas som Skogsstyrelsens förslag till skötsel av svensk skog. 

SLU anser att det är för mycket fokus på norrländskt skogsbruk och önskar att den 
mångfald av möjliga skogsskötselåtgärder som står till buds i södra Sverige lyfts 
fram på ett bättre sätt. 
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Generella synpunkter 
Generellt anser SLU att dokumentet på ett utmärkt sätt sammanfattar 
komplexiteten med brukande av skog för produktion av många olika 
ekosystemtjänster. Vi delar författarnas oro för den kommande skogens utveckling 
där lövträd (och tall) har svårt att hävda sig bland annat på grund av ett allt för högt 
viltbetestryck i stora delar av landet. Vi har dock en del allmänna och specifika 
kommentarer. 

SLU föreslår att avsnitten med de fyra projektgruppernas delrapporter stryks ur 
rapporten. Dels för att åsikterna här ibland går stick i stäv med dokumentets 
inledande text, dels för att åsikterna här troligen inte delas av Skogsstyrelsen. 
Slutligen håller inte delar av dessa rapporter vetenskaplig kvalitet utan det 
förekommer att åsikter framförs som fakta. 

Vi är bekymrade över att de resultat som SLU har tagit fram i princip har 
utelämnats. Vi är övertygade om att den kunskap och erfarenhet som finns samlade 
på SLU:s olika institutioner kommer att vara väldigt användbara såväl vid 
implementering och vidareutveckling av olika förslag som vid övervakning. Vid 
SLU finns bland annat FOMA för miljöövervakning och vi har system för att tidigt 
upptäcka olika hot mot skogen. Dessa bör användas och utvecklas för att så tidigt 
som möjligt kunna sätta in motåtgärder. Det finns också mängder av olika 
forskningsprojekt på SLU som kan vara till nytta för de olika punkterna som tas 
upp i rapporten. Vi begär inte att man i rapporten ska nämna alla vid namn men det 
vore önskvärt att SLU:s forskning nämns i generella termer och att det konstateras 
att fortsatt forskning är nödvändig. Det är ganska ofta som vi får intrycket att 
författarna tycker att områden är ”färdigforskade” och att all nödvändig kunskap 
redan finns tillgänglig. Vi skulle vilja påstå att det endast undantagsvis är fallet. 

Vid skogsfakulteten har Riksskogstaxeringen erfarenhet av att mäta skog sedan 
början av 1920-talet. SLU tycker att det är märkligt att denna unika erfarenhet och 
kunskap att inhämta data på ett objektivt, statistiskt korrekt och resurseffektivt sätt 
inte utnyttjas för nya inventeringar och SLU anser att Riksskogstaxeringen bör vara 
med om nya inventeringssystem införs.  I rapporten anges att Skogsstyrelsen ska 
svara för årligt återkommande mätning av fastställda indikatorer och uppdaterade 
åtgärder. Det är oklart exakt vad som menas men till detta arbete har med all 
säkerhet Riksskogstaxeringen mycket att bidra. Riksskogstaxeringen har också 
lång erfarenhet av att på ett säkert sätt lagra data så att de är tillgängliga för 
analyser. SLU anser att det alltid ska utvärderas på vilket vis önskad ny 
information eventuellt redan samlas in inom pågående inventeringar, eller enkelt 
skulle kunna erhållas genom utökningar av pågående inventeringar, innan nya 
inventeringsprogram startas upp. 
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SLU har mycket att invända mot skötseltabellen som redovisas i avsnittet 6.4.1. 
Tabellen bör inte finnas med i rapporten eftersom risken är stor att denna 
misstolkas som Skogsstyrelsens förslag till skötsel av svensk skog. Första 
meningen i stycket säger att skogsägarna själva ska sätta upp målen för sitt 
skogsbruk och det håller vi med om. Men sedan blir slutsatsen att skogsskötsel i 
Sverige ska följa en tabell med tre kolumner som i grova drag anger skötsel på 
svaga, medelgoda och goda marker. Det är att förminska århundraden av 
skötselforskning och andas också ett misstroende mot de som dagligen sköter skog, 
både professionella förvaltare och egenföretagare. Det är inte alls troligt att alla 
skogsägare skriver under på att ett barrträdsbestånd av timmerträd är det slutliga 
målet. Det finns många som vill sköta blandbestånd och lövbestånd och en del 
skogsägare vill prova kontinuitetsskogsskötsel. De ska också kunna få rådgivning. 
Vi skulle vilja se ett system med kraftigt utbyggd rådgivning till skogsägarna där 
rådgivningen utgår ifrån skogsägarnas mål och där rådgivarna har kompetens att ge 
adekvata råd om många olika sätt att bruka skogen. 

SLU håller med om att återväxt och ungskogsvård är grunden för framtida 
skogsproduktion och att dagens ungskogar inte återspeglar skogsägarnas mål. Det 
är vid återväxt- och ungskogsarbete som det är som allra viktigast att ta reda på vad 
skogsägarna vill med skogen. Vi tycker därför att det är särskilt viktigt att 
poängtera att föryngringsåtgärder och ungskogsvård ska återspegla målen med 
skogsskötseln och inte, som är fallet med rapportens skrivning, endast syfta till 
produktion av barrtimmer. 

SLU anser att rapporten som helhet är alltför norrlandsfixerad. Exempel på detta är 
avsnittet om främmande trädslag där möjliga lövträd i södra Sverige inte nämns. 
Ett annat exempel är trädslagsvalsschemat (Figur 27) som är tydligt norrländsk. Vi 
skulle vilja att den mångfald av möjliga skogsskötselåtgärder som står till buds i 
södra Sverige lyfts fram på ett bättre sätt. 

SLU anser vidare att rapporten har en oklar avgränsning. Det är otydligt vilken 
areal som avses när författarna av de olika delrapporterna torgför nya 
skötselrekommendationer. Till exempel, ska tabellen på sidan 97 användas på all 
skogsmark eller är det någon avgränsad del av skogsmarken som avses? Vi undrar 
också hur och vem som ska säkerställa att ”åtgärderna sker på produktiv skogsmark 
utan höga naturvärden” (s. 9)? 

Problemet med klimatförändring har på intet sätt belysts tillräckligt i rapporten. 
Rapporten syftar till en likriktning av svensk skogsskötsel vilket troligen är precis 
vad vi i Sverige inte vill ha med hänsyn till en osäker framtid med förändrat klimat. 
Vår slutsats är precis tvärt om att det nu är mer viktigt än någonsin att främja 
diversitet i skogen både på bestånds- och landskapsnivå för att öka flexibiliteten 
och på ett bättre sätt kunna möta nya hot mot skogen. 

SLU håller med om åsikten att viltskador och viltförvaltning är en nyckelfråga för 
produktion av många ekosystemtjänster under många år framöver. Det är dock 
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viktigt att poängtera att även efter en kraftfull minskning av klövviltstammarna kan 
skadenivån vara fortsatt hög ifall produktionshöjande åtgärder fortsätter att minska 
ungskogsarealen, lövträdsandelen och ljustillgången i skogarna. Inte mycket är då 
vunnet. Därför måste en reducering av viltstammarna kombineras med en 
förändring av fodertillgången - åtminstone inte en reducering av fodertillgången. 
Detta behöver vara i författarnas medvetande när de reviderar stora delar av 
dokumentet. 

Det framgår av remissen att produktionshöjningar leder till svag ökning av 
försurningen, vilket är en slutsats på rätt ambitionsnivå för denna typ av skrift som 
i stort saknar kvantitativa bedömningar av vilka marginaler som finns relaterat 
produktionsökning och acceptabel miljöpåverkan. Ett exempel på detta är det 
okritiska förhållningssättet gentemot produktionsökning kopplat till dikesrensning 
men avsaknad av analys av i vilken omfattning man kan acceptera den påverkan på 
biologi och kemi i ytvatten som åtgärden ofrånkomligen medför. Det senare berör 
andra miljömål betydligt mer än Bara naturlig försurning. Det icke-kvantitativa 
arbetssättet och avsaknad av överenskomna definitioner om hur begrepp som t.ex. 
”hållbart skogsbruk” ska tolkas, gör att SLU i viss mån sympatiserar med 
Naturskyddsföreningens kritik av vad som avses med olika begrepp i Bilaga 1 .  

Specifika synpunkter 
Specifika kommentarer är att dikning ofta inte har en positiv effekt på klimatet 
eftersom nedbrytning av torvlager avger CO2 (sid 21 och 209) samt att figur 20 
endast är en preliminär bearbetning av Äbin-data som finns på SKS hemsida och är 
därför inte nog genomarbetad för publicering.  

SLU har ett antal mer specifika kommentarer till avsnittet om viltskador och 
viltförvaltning: 

 

Tilläggen och kommentarerna i tabellen nedan är i kronologisk ordning.  

Sida Tillägg (understruket) Kommentar 

9 I tabellen, första förslaget: 

”Anpassa klövviltpopulationen till 
skadeläget i förhållande till uppsatta mål, 
vilket i vissa områden innebär kraftfull 
sänkning av antalet klövvilt.” 

Det är viktigt att poängtera 
att tätheterna och problem 
med skador skiljer sig åt 
mellan olika landsändar, 
förvaltningsområden och 
skötselområden. Regionala 
och lokala beslut måste tas 
angående anpassningen.  

14 I tabellen, sista förslaget:  
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”Skogsbruksplaner utformas i högre 
utsträckning från skogsägarens individuella 
mål som kan variera inom fastigheten men 
även inom enskilda bestånd för att 
stimulera högre aktivitetsgrad och ökad 
variation i skogsbruket.” 

54 Fjärde stycket: 

”Om älgarna blir för många som för 
närvarande är fallet i många områden blir 
betesskadorna alltföromfattande och delar 
av älgstammen försvagas, vilket ökar risker 
för svält ellerökad mottaglighet för 
sjukdomar” 

 

55 Fjärde stycket: 

”Klövviltet har tillåtits att öka i antal och 
den höga nivån av skador på skogen som 
dessa djur orsakar idag visar på en obalans 
mellan populationstäthet och tillgång på bra 
foder i dagens starkt modifierade 
skogslandskap” 

På föregående sida (s 54) 
redogörs för några viktiga 
aspekter vad gäller den 
minskade fodertillgången i 
dagens skogslandskap. 
Detta är bra. Det föreslagna 
tillägget på s. 55 är för att 
tydligare göra kopplingen 
mellan dessa förändringar 
och skadeproblemet. 

61 Hela sidan 61 Mycket underlig 
källhänvisning i detta 
stycke. Man gör väldigt 
många olika påståenden, 
och enbart en handfull har 
referenser. Dessa utvalda 
referenser är nästan 
uteslutande skrivna av en 
författare (Bergquist).  

83 Första stycket under rubriken 6.1.1 

”Skogsbruket ser älg och annat klövvilt 
som viktiga delar av skogens värden, men 
vill att foderresurser och viltstammar är i 
balans. Kombinationen av relativt stora 
viltstammar och en förändrad fodersituation 
i det brukade skogslandskapet (se s. 54) har 
gjort att denna balans idag inte uppnås på 
många håll i landet." 

 

Se kommentar för s. 55 

83 Första stycket under rubriken 6.1.2 Se kommentar för s. 55 
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”Exempelvis är älgen inte längre ett hotat 
vilt på vilken jakttrycket måste begränsas. 
Ett annat exempel är att fodertillgången i 
landskapet är mer begränsad i tid och rum 
idag." 

  

  

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Göran Ståhl vid 
fakulteten för skogsvetenskap efter föredragning av remisskoordinator Fredrika 
von Sydow. Innehållet har utarbetats av professorerna Urban Nilsson, Jens Peter 
Skovsgaard och Jörg Brunet samt forskarna Annika och Adam Felton vid 
institutionen för sydsvensk skogsvetenskap; samt forskningsledare Stefan Löfgren 
vid institutionen för vatten och miljö. 

 

 

  

  

 
Göran Ståhl 

    Fredrika von Sydow 
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