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ABSTRACT	
This review summarizes what is known about the Swedish nature conservancy model with 
voluntary set-asides in the forest industry through mapping out how much forest that already 
has been set-aside, which quality the set-asides inherent and how long the set-asides are 
planned to be conserved. To optimize the contribution to formally protected forests the review 
gives examples of ways forward and how the set-asides can be managed to recreate missing 
habitats in formally protected forests. The articles in this review cover the model itself, its 
driving forces, the actors’ opinions about the model or applied management in voluntary set-
asides. Results shows that voluntary set-asides is an important complement to formally 
protected forests to stop the loss of biodiversity. This is because they select different habitats 
than what is already protected, they also select a larger area of productive forestland than 
formal protection which is crucial if Sweden should be able to reach the national 
environmental goals. At the same time, because it’s voluntarily, it’s complicated to follow-up, 
guarantee and map out the quality, duration and exact distribution of the set-asides. The most 
important advantage with voluntary set-asides is that it’s a conservancy model which is 
welcomed by the forest owners’ and companies themselves and if it’s optimized it could help 
to create a diverse and dynamic network of protected forest that can be customized to where 
it’s needed the most. With customized management, the set asides should in first place aim to  
restore and protect deciduous forests in southern Sweden. 

INLEDNING	
BAKGRUND	–	DEN	SVENSKA	SKOGEN	OCH	SKOGSBRUKSMODELLEN	
Den svenska skogsvårdslagen togs fram och sattes i bruk 1993 och är uppdelad på två 
jämställda mål – ett miljömål och ett produktionsmål. Detta innebär att skogens biologiska, 
kulturella, estetiska och sociala värden ska värnas och skyddas i samma utsträckning som 
skogen brukas för att uppnå industrins produktionsmål (Skogsstyrelsen 2017a). 
Skogsvårdslagen bygger på frihet under ansvar, vilket innebär att lagstiftningen ger enskilda 
skogsägare relativt stor frihet att bruka skogen efter egna kriterier så länge skogsvårdslagens 
grundläggande mål tas i hänsyn. Ansvaret för att skogen brukas långsiktigt hållbart och att de 
värden som skogen innehåller värnas ligger därav i slutändan på skogsägarna själva, 
skogssektorn, detta kallas för sektorsansvaret (Skogsstyrelsen 2017a), (Bilaga 1 för 
kursiverade begrepp). Att den svenska modellen är utformad på detta sättet gör att varje 
enskild aktör i skogen behöver höja sin kunskapsnivå för att förstå sitt ansvar samtidigt som 
den svenska staten inte behöver ta hela det ekonomiska ansvaret för att avsätta skog för 
naturskydd själva. På så vis hoppas den svenska staten att den svenska modellen ska leda till 
ett generellt högre hänsynstagande och göra skogsbruket hållbart (Simonsson, Gustafsson & 
Östlund 2015). 

Sverige består av 40,8 miljoner hektar landareal av detta bedöms 28 miljoner hektar vara 
skogsmark varav 23,5 miljoner hektar bedöms vara produktiv skogsmark (ca 58% av 
landarealen) (SLU 2017). Idag har drygt 0.9 miljoner hektar, motsvarande 4%, av den 
produktiva skogsmarken formellt skydd. Produktiv skogsmark är i Sverige dominerad av 



	 2	

barrträd (82%), främst gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) vilket till stor del beror på 
den skogsindustri som idag bedrivs i Sverige med trakthyggesbruk där slutavverkade ytor 
återplanteras med för produktionen gynnsamma trädarter, det vill säga gran och tall. 
Dominansen av gran och tall skapar ett likåldrigt bestånd som underhålls genom röjning och 
gallring för att åter slutavverkas vid ca 80 års ålder (SLU 2017). Den svenska skogen ägs till 
största del av privata enskilda ägare, i vetenskaplig litteratur refererat till som NIPFs – non-
industrial private forest owners (ca 50%), därefter privata aktiebolag (ca 25%) och statsägda 
aktiebolag (ca 14%). Resterande 11% ägs av övriga privata och allmänna ägare (t.ex. Svenska 
Kyrkan) och staten (Skogsstyrelsen 2014). 

Den svenska skogsbruksmodellen har anpassats efter skogsvårdslagen och lyfts av näringen 
fram som en långsiktigt hållbar bruksmetod som tar hänsyn till både produktion och skogens 
övriga värden (Lindahl et al. 2017). Utöver de formella skydd av skog som Naturvårdsverket 
arbetar med (Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsavtal, Natura 2000-, Naturvårds- & 
Biotopskydds-områden) för att uppnå de nationella målen förväntas skogsägare i enlighet med 
skogsvårdslagen avsätta en viss areal skog frivilligt som naturvårdsbestånd, så kallade 
frivilliga avsättningar (Skogsstyrelsen 2017b). 

CERTIFIERINGARNA	
Då ansvaret för att även de biologiska, kulturella och sociala värdena i skogen värnas till stor 
del läggs på skogsägarna själva, genom att de frivilligt bör avsätta arealer med sådana värden, 
har certifiering av skogsbruket blivit ett viktigt incitament för att hjälpa skogsägarna att nå 
miljömålet som inkluderar frivilliga avsättningar i skogsvårdslagen. Samtidigt ställer 
konsumenter allt högre krav på ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk vilket motiverat 
skogsägare ytterligare att certifiera sig (Naturvårdsverket 2012; Lidestav & Lejon 2009). 
Detta har lett till att allt fler privata skogsägare och samtliga större skogsbolag idag är 
certifierade med en eller båda av de skogs-certifieringar som är aktuella i Sverige, FSC och 
PEFC (Svenska PEFC 2015). Enligt Skogsstyrelsen var 63% av den produktiva skogsmarken 
certifierad 2017 (Skogsstyrelsen 2017b). Majoriteten av den certifierade marken ligger i 
Norrland som en logisk följd av att de större skogsbolagen som alla är certifierade sedan 
början av 00-talet främst har sina större arealer i norra Sverige (Skogsstyrelsen 2001). I södra 
Sverige där skogsmarken är uppdelad mellan många privata mindre skogsbrukare är antalet 
certifierade skogsägare fler men arealen mindre totalt sett. Båda certifieringarna ställer krav 
på skogsägaren att avsätta minst 5% skog frivilligt och är många gånger den enskilt största 
motivationen för skogsägare att avsätta skog som en del i att bli certifierade och möta 
marknadens efterfrågan (Skogsstyrelsen 2001). Eftersom certifieringarna har varit så starkt 
drivande för utvecklingen av arealen frivilliga avsättningar är det viktigt att gå igenom de 
båda certifieringarna lite mer grundläggande. 

FSC bildades i början på 90-talet för att möta konsumenters oro över ohållbart och olagligt 
skogsbruk i tropiska regnskogar. Certifieringen har sedan anpassats till att omfatta skogsbruk 
på global nivå (Svenska FSC 2018a). Under andra halvan av 90-talet började arbetet med den 
svenska FSC-standarden med deltagare från skogsindustrierna, bolagsskogsbruket, 
skogsägarföreningarna, ideell naturvård och rennäringen. Standarden blev färdig under 1997 
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samtidigt som skogsägarrörelsen valde att lämna FSC-processen framförallt för att den inte 
ansågs vara anpassad efter det småskaliga skogsbruket. Istället startades ett nytt internationellt 
samarbete för att ta fram en standard som utgick ifrån det småskaliga skogsbruket – PEFC 
(Skogsstyrelsen 2017b). Senare har även flera frivilligorganisationer så som Greenpeace och 
Naturskyddsföreningen gått ur samarbetet med FSC då de anser att kraven är alldeles för låga 
ur naturvårdssynpunkt och att certifieringarna är tandlösa utan påföljder trots att kraven 
många gånger inte uppfylls (Naturskyddsföreningen 2010; Svenska FSC 2018b). FSC har 
även på senare år arbetat fram FSC SLIMF (Small and Low Intencity Managed Forests) för 
skogsägare med under 1000 ha skog för att bättre kunna möta skogsägarnas olika 
utgångspunkter. Idag är ca 12 miljoner ha skog certifierad med FSC i Sverige (Svenska FSC 
2018a). FSC har inget minsta arealkrav på frivilliga avsättningar. PEFC är ett resultat av 
PEFCC (Pan European Forest Certification Council) som bildades 1999 och är ett samarbete 
mellan flera stora skogsnationer i EU (Svenska PEFC 2010). Avsikten var att ta fram ett 
certifieringssystem som bättre tog hänsyn till äganderätten och det småskaliga 
familjeskogsbrukets särskilda villkor. Under år 2000 togs den Svenska PEFC-standarden fram 
och representeras framförallt av privatskogsbruket genom köpsågverken, 
skogsägarföreningarna, skogsmaskinföretagarna och enskilda kyrkostift. Idag är ca 16 
miljoner ha skogsmark certifierat med PEFC i Sverige och PEFC har globalt vuxit till det 
största systemet för certifiering av skogsbruk. PEFC har till skillnad från FSC i Sverige ett 
arealkrav på frivilliga avsättningar på 0,3 ha (Svenska PEFC 2010). När en skogsägare väljer 
att certifiera sig skapas ofta en så kallad grön skogsbruksplan i samarbete mellan skogsägare 
och skogsvårdsstyrelser, skogsägarföreningar eller andra planläggande aktörer för att ställa 
om skogsbruket till att på sikt kunna uppfylla certifieringskraven (Persson & Nordstedt 2003). 
I en grön skogsbruksplan skall både naturvårds- och produktionsintressen dokumenteras. 
Skillnaderna mellan en vanlig skogsbruksplan och en grön plan är utförandet av en så kallad 
målklassning. Under en målklassning bedöms det långsiktiga målet i varje bestånd, sedan ges 
ett skötselförslag för att kunna anpassa verksamhetens åtgärder till att nå målet. Den gröna 
planen kan delas upp i två steg där det första steget är själva målklassningen och steg två är att 
uppfylla arealen frivilliga avsättningar till 5% (Persson & Nordstedt 2003). 

DE	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGARNA	
Begreppet frivilliga avsättningar introducerades i Sverige 1996 och Skogsstyrelsen har sedan 
dess gjort fyra uppföljningar och utvärderande rapporter på sin första studie om hur väl 
modellen fungerar och hur de frivilliga avsättningarnas olika värden, placering och 
varaktighet utvecklats över tid. Skogsstyrelsen definierar en frivillig avsättning som en ”minst 
0,5 ha sammanhängande produktiv skogsmark med höga naturvärden, kulturmiljövärden 
eller med betydelse för rekreation och friluftsliv (sociala värden)” (Skogsstyrelsen 2017b). 
Värt att notera är att definitionen på vad en frivillig avsättning är inte är densamma för varken 
Skogsstyrelsen, FSC eller PEFC. Både när det gäller arealkrav och om den frivilliga 
avsättningen får omfattas av annat skydd eller hänsynsytor är definitionerna olika. Är 
markägaren certifierad delas de frivilliga avsättningarna in i naturvårdsbestånden NO 
(naturvård orörd) eller NS (naturvård skötsel) i samband med att den gröna skogsbruksplanen 
utformas (Persson & Nordstedt 2003). NO-bestånden lämnas för fri utveckling där beståndet 
inte är beroende av någon särskild skötsel för att upprätthålla naturvärdet som snarare kan 



	 4	

gynnas av att lämnas orört. NS-bestånden ska restaureras för att öka naturvärdet och/eller är i 
behov av kontinuerlig skötsel för att inte förlora sina naturvärden. I första hand är det 
nyckelbiotoper eller skogar med särskilt höga biologiska, sociala eller kulturella värden som 
ska avsättas men det finns inga bestämmelser kring att både NS- och NO-bestånd måste 
förekomma på fastigheten. Det finns heller inga krav eller rekommendationer på hur NS-
bestånden ska skötas (Persson & Nordstedt 2003) utöver ett förtydligande av Naturvårdverket 
att skötseln ska utföras för att bevara eller gynna biologisk mångfald och inte ”inbegriper 
något uttag av träråvara i ekonomiskt syfte” (Naturvårdsverket 2015). 

Att en areal avsätts frivilligt innebär dock inte att den är skyddad och eftersom skogsägaren 
gör avsättningen på frivillig basis kan arealen när som helst åter tas i bruk eller omplaceras. 
Detta har väckt kritik mot den svenska skogsbruksmodellen och skogsvårdslagen anses av 
kritiker inte ställa tillräckliga krav på skogsägarna vad gäller hänsyn till skogens biologiska, 
kulturella och sociala värden. Dessutom anser kritiker att skogsägarna inte tar det ansvaret de 
borde och att frivilligheten missbrukas (Naturskyddsföreningen 2014; Sahlin 2013; Tas & 
Rodrigues 2009). Det är idag svårt att få en bra bild av vilka arealer som är frivilligt avsatta, 
vilken kvalité de håller med hänsyn till biologiska och sociala värden och hur framtiden för 
dessa marker ser ut. Regeringen räknar idag in de frivilliga avsättningarna som skyddad natur 
men når trots detta inte upp till de nationella målen (Skogsstyrelsen 2017b; Naturvårdsverket 
2018a). Att förlita sig på frivilliga avsättningar innebär dessutom vissa risker som att 
skyddsvärd skog går förlorad om markägaren beslutar sig för att återta avsättningen i bruk 
eller om marken byter ägare och andra intressen prioriteras. Att regeringen räknar med 
frivilliga avsättningar som en del av Sveriges skyddade natur kan också verka vilseledande då 
avsättningarna inte har formellt skydd och de värden avsättningarna bidrar med därför inte 
kan garanteras bli bevarade för framtiden utan bättre kontroll och uppföljning samt en konkret 
definition med krav på att uppfyllas (Tas & Rodrigues 2009). 

BERÖRDA	MILJÖMÅL	OCH	UTVECKLING	FÖR	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Utöver skogsvårdslagen berörs den svenska skogen och skogsindustrin av de nationella 
miljömålen, framförallt ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt och djurliv” (Naturvårdsverket 
2018a). I etappmålen för ”Levande skogar” som sträcker sig från 2012 – 2020 beslutades att 
det formella skyddet av skog bör öka med 150 000 ha produktiv skogsmark med höga 
naturvärden till 2020 samt att arealen frivilliga avsättningar bör öka från 2010 års värde med 
200 000 ha till 1 450 000 ha till 2020, ett etappmål som med dagens avstannade utveckling av 
frivilliga avsättningar inte kommer uppnås (Regeringen 2013). Etappmålet står i relation till 
internationella överenskommelser i ”Konventionen om Biologisk Mångfald” (CBD) som i 
Aichi Biodiversity Targets – Strategic Goal C: ”To improve the status of biodiversity by 
safeguarding ecosystems, species and genetic diversity” – Target 11 säger att minst 17% av 
världens landområden ska vara skyddade till 2020 (SCBD 2019). Att utvecklingen av 
frivilliga avsättningar avstannat förklaras framförallt i och med att storskogsbrukets frivilliga 
avsättningar i allt högre grad får formellt skydd genom att omformas till naturreservat vilket 
ger en minskning av den frivilligt avsatta skogen. Samtidigt väljer allt fler privata mindre 
skogsbrukare att certifiera sig och binder sig därmed att avsätta 5% av sin produktiva 
skogsmark vilket täcker bortfallet från storskogsbruket (Skogsstyrelsen 2017b). Arealen 
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frivilliga avsättningar ligger på så sätt idag på en stabil nivå och har varken ökat eller minskat 
sedan 2010. Däremot ökar det formella skyddet av skog, men detta då på bekostnad av de 
frivilliga avsättningarnas omfattning som egentligen alltså ska komplettera det formella 
skyddet med produktiv skogsmark och inte utöka redan representerade habitat. 
Naturvårdverket uppskattar med sin kartering från 2017 att det finns ca 3 miljoner hektar 
oskyddade biologiskt värdefulla skogar i Sverige i dagsläget (Naturvårdsverket 2018b). 
Skogar som, enligt skogsvårdslagens grundläggande mål och med hänsyn till Sveriges 
miljömål, till stor del bör avsättas frivilligt eller skyddas formellt. 

VETENSKAPLIGA	GRUNDER	OM	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR		
Simonsson, Östlund & Gustafsson (2016) skriver i sin studie, där de jämför biologiska 
naturvärden i frivilliga avsättningar med produktionsskog och naturreservat, att de frivilliga 
avsättningarna framförallt finns i södra Sverige på lågproduktiv, mindre ekonomiskt värdefull 
mark men att informationen om avsättningarnas yta, placering, kvalitet och varaktighet är 
bristfällig och behöver undersökas. En annan studie (Fridman 2000) har undersökt befintliga 
naturreservat och konstaterar att andelen lågproduktiv granskog är överrepresenterad i det 
formella skyddet. Naturreservaten är enligt studien både geografiskt- och sett till habitat 
snedfördelade över landet då en större andel är belägna i nordvästra Sverige och utgörs av 
granbestånd. Enligt Berg et al. 1994 är flest rödlistade arter knutna till lövdominerad skog i 
södra Sverige där även de frivilliga avsättningarna är fler än i övriga landet på grund av 
mindre skogsfastigheter och fler privata skogsägare. Om Sverige ska uppfylla sina miljömål 
och sträva efter att bevara den biologiska mångfalden är frivilliga avsättningar och skyddad 
skog i södra Sverige av stor betydelse (Fridman 2000). Men det kräver även att ”rätt” habitat 
skyddas och sköts på bästa möjliga sätt med hänsyn till bevarandet av den biologiska 
mångfalden. ”Rätt” habitat kan i detta fallet därmed handla om habitat som idag inte finns 
representerade i det formella skyddet eller habitat som drastisk minskar i landet i allmänhet.  
Det är därför viktigt att göra en litteraturstudie på vad som är känt kring modellen med 
frivilliga avsättningar och vilka naturvärden de innehar. Detta ämnar jag göra genom att 
utvärdera om de frivilliga avsättningarna utgör det viktiga komplement till den formellt 
skyddade skogen i Sverige och om förutsättningarna därmed finns för att bevara den 
biologiska mångfalden i landet. 

SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNING	
I Skogsstyrelsens senaste uppföljning och utvärdering av frivilliga avsättningar som utkom i 
mars 2017 (Skogsstyrelsen 2017b) efterfrågas mer transparens gällande de frivilliga 
avsättningarna. Med denna litteraturstudie vill jag därför, baserat på vad som är publicerat i 
form av vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter, sammanställa vad som är känt kring 
de frivilliga avsättningarnas läge, omfattning och kvalitet och belysa viktiga resultat och 
slutsatser kring situationen idag. Då Sverige inte uppfyller miljökvalitetsmålet ”Levande 
skogar” är behovet av ett utökat skydd stort, men för att mer skog ska kunna avsättas från 
skogsbruk kräver det att skogsägarna är villiga att göra detta, därför vill jag undersöka hur väl 
modellen med frivilliga avsättningar mottas och fungerar enligt skogsägarna själva, forskarna 
och myndigheterna. Jag vill även undersöka i vilken utsträckning de frivilliga avsättningarna 
bidrar med habitat som idag är saknade i den formellt skyddade skogen för att förstå vilken 
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betydelse frivilliga avsättningar har för den biologiska mångfalden. Dessutom vill jag 
undersöka vilka behov av skötsel som finns i avsättningarna och hur skötseln kan optimeras 
för att bevara och/eller återskapa biologiska naturvärden i avsättningarna. Slutligen vill jag 
identifiera om det finns kunskapsluckor som behöver fyllas, ge rekommendationer på vilka 
områden som behöver undersökas vidare, och dra egna slutsatser kring det sammanställda 
materialet. I den större bilden blir denna litteraturstudie en del av att undersöka hur väl 
skogsvårdslagens ”frihet under ansvar” tillämpas och fungerar. Frågorna jag ställer mig är: 

1. Hur väl fungerar modellen med frivilliga avsättningar skog i Sverige? 

2. Vad bidrar frivilliga avsättningar skog med till Sveriges formellt skyddade 
natur? 

3. Vilken betydelse har frivilliga avsättningar skog för biologisk mångfald i 
Sverige? 

4. Vilka förutsättningar har frivilliga avsättningar skog att komplettera biologiska 
naturvärden i formellt skyddad natur i Sverige? och 

5. Hjälper frivilliga avsättningar skog till att jämställa skogsvårdslagens 
grundläggande mål – miljömålet och produktionsmålet? 

MATERIAL	OCH	METODER	
DATAINSAMLING	
För att samla in vetenskapligt material till denna litteraturstudie har jag använt mig av 
sökmotorn Web of Science. Med sökordet voluntary set-aside visades 60 artiklar, av dessa 
valdes de tre artiklar ut som var de som kombinerade volontary och set-aside och behandlade 
frivilliga avsättningar i Sverige (Danley 2018; Hjältén et al. 2017; Simonsson, Östlund & 
Gustafsson 2016). Med sökorden set-asides och Sweden fick jag 94 resultat varav ytterligare 
tre artiklar som omfattade båda sökorden och behandlade frivilliga avsättningar i Sverige och 
därför kunde användas som grundmaterial (Zabel, Bostedt & Ekvall 2018; Roberge et al. 
2015; Angelstam et al. 2011). Utifrån dessa sex ursprungsartiklar har jag hittat ytterligare 
artiklar genom att gå igenom artiklarnas referenslistor efter ytterligare studier som behandlar 
eller angränsar till ämnet frivilliga avsättningar i Sverige, i detta materialet inkluderas artiklar 
om skötsel och restaurering, certifiering, biologiska naturvärden och den svenska 
skogsbruksmodellen. För att utöka det vetenskapliga djupet har jag även inkluderat studier 
som jämför utvecklingen av skogscertifieringssystemet globalt och globala hot mot den 
biologiska mångfalden. Genom sökorden forest-certification och Finland visades 21 resultat 
varav de två artiklar som hade flest citeringar och kombinerade sökorden valdes ut (Lopatin, 
Trishkin & Gavrilova 2016; Keiskitalo, Sandström, Tysiachniouk & Johansson 2009). 
Sökorden biodiversity och loss gav 387 resultat ”higly cited in field” där den mest citerade 
artikeln användes. 

Som komplement till de vetenskapliga artiklar som hittats genom sökmotorn har 
myndighetsrapporter som berör ämnet används. Dessa har hittats genom respektive 
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myndighets hemsida. Berörda myndigheter är: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt 
propositioner från Sveriges regering, inklusive information om Sveriges miljömål. Genom 
myndighetsrapporternas referenslistor har majoriteten av den vetenskapliga litteraturen 
inhämtats, detta har gjort att jag kunnat få en bra uppfattning om myndighetsrapporternas 
vetenskapliga underlag samtidigt som min egen sökning efter vetenskaplig litteratur genom 
Web of Science gett mig andra perspektiv och kunskap om vad som publicerats efter det att 
myndighetsrapporterna skrevs. I skogsstyrelsens senaste rapport (Skogstyrelsen 2017b) 
refereras även till en studentuppsats på kandidatnivå (Finnström & Tranberg 2014). Denna 
och ytterligare en studentuppsats på magisternivå (Petersson 2009) har även jag inkluderat i 
denna litteraturstudie då den vetenskapliga litteraturen inom ämnet är såpas bristfälligt. Jag 
har även haft kontakt med Joakim Hjältén på SLU som skickat två relevanta artiklar 
(Hägglund & Hjältén 2018; Versluijs et al. 2017). Utöver detta har rapporter från 
miljöorganisationerna Greenpeace och Naturskyddsföreningen använts. För att få kunskap om 
aktuella skogscertifieringar har information tagits direkt från organisationerna som genomför 
certifieringarna det vill säga FSC och PEFC. 

För att samla ihop tillräckligt med vetenskapliga bakgrundsfakta då väldigt få studier 
behandlar det frivilliga avsättningar har jag försökt hitta artiklar som behandlar svensk 
skogsbrukshistoria och vad olika typer av arter (framförallt saphroxyliska skalbaggar och 
kryptogamer som ger en bra bredare bild av förutsättningarna för övrig biologisk mångfald) är 
beroende av för skogsstrukturer och hur de påverkas av förändringar i landskapet. Jag har 
dessutom letat efter artiklar som behandlar skötsel och restaurering av skog i allmänhet och 
frivilliga avsättningar i synnerhet för att få reda på hur vi borde förvalta landets frivilligt 
avsatta skog så den bäst gynnar biologisk mångfald. Då de frivilliga naturvårdsåtgärderna är 
beroende av att skogsägarna vill avsätta skog har jag även undersökt svenska skogsägares 
inställning till naturvård och modellen med frivillighet och frivilliga avsättningar samt om de 
är nöjda med dagens upplägg eller föredrar andra alternativ. Därmed innefattar materialet 
perspektiv från tre aktörer: berörda myndigheter, forskare och skogsägarna själva. 

Sammanlagt har 42 vetenskapliga artiklar och två studentuppsatser samt 16 
myndighetsrapporter används i denna litteraturstudie. Med undantag från enstaka 
vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter är allt material som används i denna 
litteraturstudie publicerat efter år 2000. Detta har framförallt att göra med att modellen med 
frivilliga avsättningar är relativt ny-implementerad och att den svenska skogsbruksmodellens 
ramar förändrades drastiskt i och med att den nya skogsvårdslagen sattes i bruk 1993. 
Samtidigt är skogsbruket en industri med långsamma omloppstider och förändringar som 
gjorts i början på 90-talet och nya etappmål för miljömålen från 2012 är aktuella att studera 
först flera år senare då effekterna av nya bestämmelser och ramverk blir tydligare med tiden. I 
materialet inkluderas även fyra andra litteraturstudier (Johansson et al. 2013; Kleinschmit 
2012; Gustafsson & Perhans 2010; Paillet et al. 2009) för att få en bredare förståelse för 
närliggande eller för ämnet relevanta forskningsområden. 

DATABEARBETNING	
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För att avgränsa arbetet har jag valt att i första hand fokusera på de delar i artiklarna som 
genomförts i frivilliga avsättningar skog inom landet, allra helst undersökningar som 
behandlar avsättningarnas läge, varaktighet och kvalitet men även skötsel och restaurering av 
frivilliga avsättningar. Eftersom flera rapporter (Fridman 2000, Pettersson 2009) påpekat 
värdet av lövdominerade avsättningar i södra Sverige som komplement till den barr-
dominerade formellt skyddade skogen som framförallt finns i Norrland har även de delar i 
artiklarna som behandlar frivilliga avsättningar i Götaland och Svealand varit av extra stort 
intresse. För att få en bra överblick av materialet har jag i den bearbetande processen delat 
upp artiklarna i fem olika kategorier kopplade till arbetets frågeställningar: naturvärden, 
skötsel, inställning, skogsbruksmodellen och certifiering. Då fokus framförallt har legat på 
resultat som direkt berör frivilliga avsättningar har artiklar i kategorierna naturvärden och 
inställning i stor utsträckning kunnat användas i sin helhet. Artiklar från de övriga 
kategorierna har ofta haft bredare fokus och inte varit specificerade på frivilliga avsättningar, 
därför har endast de specifika resultat lyfts ur som berör just frivilliga avsättningar i Sverige. 
Jag har i arbetet inte tagit hänsyn till de sociala och kulturella värden som även de är en viktig 
del av de frivilliga avsättningarnas betydelse.  

RESULTAT 
ALLMÄNT	
Denna litteraturstudie summerar flest artiklar som behandlar naturvärden, dels i skog i 
allmänhet (Fridman 2000) men framförallt naturvärden i frivilliga avsättningar (Simonsson, 
Östlund & Gustavsson 2016; Roberge et al. 2015; Finnström & Tranberg 2014; Pettersson 
2009; Persson & Nordstedt 2003). Ändå har materialet kring naturvärden i frivilliga 
avsättningar varit begränsat och framförallt utvärderat på myndighetsnivå av svenska 
Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2017b; 2012; 2009; 2008; 2005; 2001). Då de frivilliga 
avsättningarna framförallt bör utgöras av nyckelbiotoper har även specifik litteratur kring 
naturvärden i dessa kunnat användas (Hansson 2001; Skogsstyrelsen 2016). Antalet 
vetenskapliga artiklar som tar upp skötsel av skog och då framförallt naturvårdande skötsel 
(Hamle et al. 2013; Hobbs, Higgs & Harris 2009; Nilsson et al. 2006) och skötsel av frivilliga 
avsättningar (Hägglund & Hjältén 2018; Hjältén 2017) tillsammans med vad Skogsstyrelsens 
rapporter tar upp angående skötsel har också utgjort en stor del av materialet. Alla artiklar 
som behandlar frivilliga avsättningar specifikt tar även upp certifieringen av det svenska 
skogsbruket och kraven som ställs på skogsbrukarna för att erhålla certifieringen då detta är 
en så betydande del av omfattningen av de frivilliga avsättningarna idag. Artiklar om hur det 
svenska skogsbruket jobbar med naturskydd och hänsyn finns det många av, de artiklar jag 
valt ut utvärderar såväl effekten av certifiering och privata initiativ (Johansson & Lidestav 
2011; Uliczka 2003) som den svenska modellens historia och framtid (Lindahl et al. 2017; 
Gustafsson & Perhans 2010). Tre studier valdes ut gällande skogsägares inställning till att 
frivilligt avsätta skog. Danley (2018) som behandlade skepticism mot statliga ingrepp och 
upplevda hot mot äganderätten. Löfmarck, Uggla och Lidskog (2016) som undersökte hur 
begreppet ansvar tolkades av skogsägare och konsulter och Pettersson (2009) som delvis 
undersökte skogsägarnas inställning specifikt till frivilliga avsättningar. För att lättare se 
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mönster i materialets resultat kommer likheter och skillnader sammanfattas i underrubriker 
kopplade till arbetets frågeställningar nedan. 

CERTIFIERINGENS	ROLL	FÖR	UTVECKLINGEN	AV	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Skogsstyrelsen redovisar i sin rapport (Skogsstyrelsen 2017b) att certifiering är den enskilt 
största faktorn som motiverar skogsägare att avsätta skog för naturvård. Johansson och 
Lidenstav (2011) kommer å andra sidan fram till att endast 34% av de som certifierat sig gjort 
det för klimat och naturvård medan 66% gjort det av andra skäl. Av dessa 66% menar 22% att 
de certifierar sig på grund av skogsägarföreningen de är med i. Att ägarföreningarna är väldigt 
inflytelserika i vad enskilda privata skogsägare tar för beslut angående certifiering är något 
som även Danley (2018) redovisar. Danley (2018) visar också på att det finns ett samband 
mellan storleken på fastigheten och om den certifieras eller ej, något som även Skogsstyrelsen 
bekräftar i sin tredje uppföljning av frivilliga avsättningar (Skogsstyrelsen 2012). I studien av 
Johansson och Lidestav (2011) visas att certifiering inte automatiskt behöver leda till mer 
naturvård eller fler frivilliga avsättningar, i deras undersökning syns inga tydliga tecken på att 
de certifierade skogarna i Sverige varken består av mer död ved, har fler strukturer bevarade 
som kan kopplas till gammal skog eller har högre biodiversitet. Studien belyser att det finns 
skogsägare med stort naturvårdsintresse som inte har certifierat sig men som ändå avsätter 
större arealer skog frivilligt och åtar fler naturvårdsåtgärder än vad certifieringarna ställer 
krav på. Samtidigt visar Skogsstyrelsens rapport (2017b) att certifiering generellt höjer 
naturhänsynen med avseende på frivilliga avsättningar då 6,8% av den certifierade skogen är 
frivilligt avsatt medan bara 2,3% av den icke-certifierade skogen är det (icke-certifierade 
markägare står därmed för 17% av landets frivilliga avsättningar). 

Att skogsbruket certifieras i allt högre grad är en global trend som genererat studier som både 
stöttar och ifrågasätter skogscertifieringarnas roll i att göra skogsbruket mer socialt och 
biologiskt hållbart. Studierna representerar både stora och små skogsnationer, från China till 
Ryssland och Finland, Brasilien och Chile m.fl. (Tian, Poudyal & Lu 2018; Pappila 2013; 
Cubbage, Diaz, Yapura & Dube 2010; Araujo, Kant & Couto 2009; Keiskitalo, Sandström, 
Tysiachniouk & Johansson 2009). Finland är, trots stora arealer skogsmark, det land där 
certifieringen av skogsbruket kommit längst sett till areal. Där är hela 95% av skogsbruket 
certifierat genom PEFC (Lopatin, Trishkin & Gavrilova 2016) medan FSC inte alls fått 
samma fäste som i Sverige och omfattar mindre än 5% av Finlands skogsmark. Att PEFC 
certifierar större arealer totalt, globalt sett, än FSC är dock inte unikt för Finland (PEFC 
International). Att FSC inte fått större utrymme i Finland beror däremot enligt Lopatin, 
Trishkin & Gavrilova (2016) på att de finska skogsindustrierna aktivt har arbetat för att endast 
en certifiering ska gälla i Finland. Samtidigt har det kritiserats av miljöorganisationer i 
Finland då PEFC-standarden i Finland och generellt inte ställer lika höga krav som FSC och 
certifierade skogsägare därmed klarar sig undan viktiga krav på hållbar anpassning 
(Keiskitalo, Sandström, Tysiachniouk & Johansson 2009). Det finns som exempel inget krav i 
den finska PEFC-standarden att skogsägarna ska avsätta mark frivilligt, men det har gjorts 
försök att uppmana finska skogsägare att avsätta skog frivilligt där hotade rovfåglar uppehållit 
sig (Santageli, Lehtoranta & Laaksonen 2012), vilket visat positiva resultat. En annan studie 
utvärderar ytterligare försök att införa modellen med frivilliga avsättningar i Finland (Kurttila, 
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Leskinen, Pykäläinen & Ruuskanen 2008) och diskuterar vidare hur markägare bäst ska 
motivera sig och motiveras att avsätta skog frivilligt. 

SKOGSÄGARNAS	INSTÄLLNING	TILL	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
De artiklar som undersöker skogsägarnas egna åsikter om frivillighet under ansvar och 
modellen med frivilliga avsättningar i skogen redovisar enhetligt att skogsägare i allmänhet är 
positiva till modellen och värnar starkt äganderätten (Danley 2018; Löfmarck, Uggla & 
Lidskog 2016; Pettersson 2009; Uliczka, Angelstam, Jansson & Bro 2004). Samtidigt menar 
Uliczka i en annan studie (2003) att skogsägare är kritiska till att göra personliga uppoffringar 
för naturvården. Danley (2018) som i sin studie skriver om skogsägares skepsis mot statliga 
ingrepp som begränsar äganderätten menar att frivilligheten i kombination med 
konsumentkrav genom certifiering därmed kan vara en bra lösning för att kombinera 
skogsbruk och naturvård utan statlig inblandning. I Löfmarck, Uggla och Lidskogs rapport 
(2016) visar resultaten på att det framförallt är de mindre skogsägarna som värnar 
äganderätten och är kritiska till reglering av skogsbruket från myndigheter. Detta påverkar 
dock inte att de i så stor utsträckning som möjligt vill göra det ”rätta” och även om de inte 
ansluter sig till certifieringarna av olika skäl så påverkas de av kraven som marknaden ställer 
genom certifieringarna och anpassar sig många gånger därefter av ekonomisk nödvändighet 
även om de inte är intresserade av naturvård. Löfmarck, Uggla och Lidskog redovisar även att 
många mindre skogsägare flyttar allt längre ifrån sina fastigheter och därför blir allt mer 
beroende av rådgivning och praktisk hjälp från större skogsaktörer utan att direkt kunna 
kontrollera hur ansvaret efterlevs, något som nyanserar resultaten från Johansson och Lidestav 
(2011) där resultaten visar att små skogsbrukare ofta har starkare band till sin skog och därför 
tar större personligt ansvar. I tidigare uppföljning av frivilliga avsättningar (Skogsstyrelsen 
2001) visar resultat från enkätundersökningar att markägare är skeptiska till att redovisa sina 
frivilliga avsättningar i rädsla för besvikelse och dålig publicitet och att metoden som idag 
används för att inventera naturvärden i frivilliga avsättningar, som är framtagen för 
identifiering av nyckelbiotoper, ger subjektiva och orättvisa resultat. 

FORSKARNAS	INSTÄLLNING	TILL	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Forskarna själva efterlyser i många av artiklarna i materialet större hänsyn, mer 
ansvarstagande och högre krav för att lyckas bevara den biologiska mångfalden i Sverige, 
samtidigt som de belyser att inte ens dagens lågt satta mål uppfylls vilket är ett stort hot mot 
den biologiska mångfalden (Lindahl et al. 2017; Klienschmit, Ingemarsson & Holmgren 
2012; Angelstam et al. 2011; Gustafsson & Perhans 2010; Nilsson et al. 2006; Uliczka 2003; 
Angelstam & Andersson 2001; m.fl.). I studien av Uliczka (2013) undersöks specifikt 
intentioner och genomförande av naturvårdsåtgärder inom skogsbruket i Sverige. Studien 
lyfter att det finns ett implementeringsgap mellan teoretiska formuleringar och praktiskt 
genomförande när det gäller naturvårdsmål och miljömål i Sverige, något som flera andra 
studier initierar och även Skogsstyrelsen tar upp i sina utvärderingar av frivilliga avsättningar 
(Skogsstyrelsen 2017b). Trots att många forskare är bekymrade över läget och att åtgärder 
varken införs i tillräckligt snabb takt eller ger tillräckligt snabba resultat lyfter flera artiklar 
upp det positiva med en mångfald av skyddsåtgärder som den svenska modellen arbetar med 
(Gustafsson & Perhans 2010; Simonsson, Gustafsson & Östlund 2015; Johansson, Hjältén, de 
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Jong & von Stedingk 2013). Vad som saknas enligt många studier i materialet är bättre 
samarbete mellan olika aktörer i skogen och att lyfta in ett landskapsperspektiv där skogen ses 
som ett stort sammansatt ekosystem bestående av många mindre habitat som är beroende av 
varandra för att fungera (Hamle et al. 2013; Gustafsson & Perhans 2010; Persson & Nordstedt 
2003; Angelstam & Andersson 2001; Johansson, Hjältén, de Jong & von Stedingk 2013; 
Pohjanmies, Trivino, Le Tortorec, Salminen & Mönkkönen 2017) 

MYNDIGHETERNAS	INSTÄLLNING	TILL	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Från myndigheternas håll finns ingen kritik mot modellen i stort även om Skogsstyrelsen i 
flera rapporter konstaterar, liksom från vetenskapligt håll, att de praktiska åtgärderna inte når 
upp till målen som är satta (Skogsstyrelsen 2017b; 2017c;). Detta är något som även 
skogsbruket själva problematiserar enligt miljödepartementets rapport, samtidigt ser 
regeringen positivt på den fortsatta utvecklingen av gröna skogsbruksplaner och ökad andel 
certifierade skogsägare (Miljödepartementet 2014). I Skogsstyrelsens rapport (2009) om nya 
metoder och definitioner i uppföljningen av frivilliga avsättningar lyfts däremot kritik av 
Skogsstyrelsen själva mot att markägarna i många fall inte förstår Skogsstyrelsens intentioner 
med uppföljningarna och därmed önskar att någon annan aktör ska få uppdraget. 
Skogsstyrelsen själva menar att kunskapen om de frivilliga avsättningarnas betydelse för det 
svenska naturskyddet måste öka hos varje enskild markägare för att förståelsen för 
Skogsstyrelsens uppföljande arbete ska öka enligt samma rapport. Att den generella 
kunskapen om frivilliga avsättningar måste öka är något som även skogsindustrierna påpekar, 
då de frivilliga avsättningarna tillsammans utgör Sveriges största skydd av produktiv 
skogsmark (Skogsindustrierna 2005). 

DE	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGARNAS	UTVECKLING	ÖVER	TID	
Utvecklingen av frivilliga avsättningar över tid går att se i jämförelser mellan Skogsstyrelsens 
fyra tillgängliga uppföljningar (Skogsstyrelsen 2017b; 2012; 2008; 2001), på deras första 
rapport om frivilliga avsättningar som gjordes i och med att modellen introducerades 1996 
(ursprungsrapporten går att läsa om i senare uppföljningar men har inte hittats och inkluderas 
därför inte i materialet). Vid första uppföljningen 2001 uppgick de frivilliga avsättningarna 
till 810 000 hektar, samtidigt saknar då en tredjedel av arealen närmare dokumentation och 
Skogsstyrelsen uppskattar att närmare 33% helt saknar naturvärden (Skogsstyrelsen 2001). 
Vid nästa uppföljning 2008 är arealen uppe i 1 167 000 hektar, då redovisas även att 72% av 
småskogsbrukets avsättningar har höga naturvärden, att minst 15% av småskogsbruket är 
impediment samt att etappmålet för år 2010 (730 000 hektar) redan är uppnått. I de två 
senaste uppföljningarna har utvecklingen stannat av. Flera studier redovisar hur utvecklingen 
med arealen frivilliga avsättningar går långsamt fram och skiftar i och med att nya 
skyddsvärda bestånd inventeras och andra avsättningar övergår i formellt skydd (Finnström & 
Tranberg 2014; Pettersson 2009; Persson & Nordstedt 2003). Finnström och Tranberg (2014) 
redovisar i deras kandidatarbete till exempel att de frivilliga avsättningarna blivit fler men 
mindre. För Bergvik Skog AB har den totala arealen ökat med 2,7% mellan 2005 och 2014. 
Sveaskog har däremot minskat sina frivilliga avsättningar med 30% under samma period, men 
ligger trots det över certifieringskravet på 5% (Skogsstyrelsen 2017b).  
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TOTAL	AREAL	AV	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Den aktuella siffran på de frivilliga avsättningarnas totala areal är från 2016 då 
Skogsstyrelsen uppskattade att 1 174 000 hektar, ca 5,2%, produktiv skogsmark var frivilligt 
avsatt, inkluderat både de större skogsbolagen och Sveriges privata skogsägare. Detta går att 
ställa mot siffran formellt skyddad produktiv skogsmark i Sverige som uppgår till ca 4%, 
totalt är 8% av Sveriges skogsmark formellt skyddad (Naturvårdsverket 2018b). Etappmålet 
för de frivilliga avsättningarnas omfattning är satt till 1 450 000 hektar till 2020, vilket 
betyder att arealen frivilliga avsättningar behöver öka med ca 275 000 hektar på fyra år sedan 
undersökningen gjordes. I samma rapport redovisar Skogsstyrelsen att ca 6% av totalarealen 
frivilliga avsättningar ligger ovan gränsen för fjällnära skog och bör därför inte räknas med i 
etappmålet för ”levande skogar” då fjällnära arealer hör till miljökvalitetsmålet ”storslagen 
fjällmiljö”. Detsamma gäller för den formellt skyddade skogen där endast 3 av 8% ligger 
nedan gränsen för fjällnära skog (Tabell 1 nedan för översiktlig jämförelse). Enligt 
Simonsson, Östlund och Gustafsson (2016) ligger 65% av de frivilliga avsättningarna i södra 
eller centrala Sverige medan bara 35% av den formellt skyddade skogen finns här. 
Gemensamt för både formellt skydd och frivilliga avsättningar är däremot att de båda oftare 
ligger på högre höjder än produktiv skogsmark generellt.  

Tabell	 1:	 Jämförelser	 mellan	 areal	 formellt	 skyddad	 skog	 och	 frivilliga	 avsättningar	 skog	
totalt	och	gällande	produktiv	skogsmark	ovan	och	nedan	gränsen	för	fjällnära	skog.	

Skogsmark	i	Sverige	totalt	 28	miljoner	hektar	
Formellt	skyddad	skog	totalt	
	

8%	

Formellt	skyddad	skog	nedan	fjällnära	skog		
	

3%	

Produktiv	skogsmark	 23	miljoner	hektar	
Frivilliga	avsättningar	produktiv	skogsmark	
	

5,2%	

Formellt	skyddad	produktiv	skogsmark		
	

4%	

Frivilliga	avsättningar	produktiv	skogsmark	nedan	
gränsen	förfjällnära	skog	
	

4,9%	

Formellt	 skyddad	 produktiv	 skogsmark	 nedan	
gränsen	för	fjällnära	skog	

<3%	

Petterson (2009) som i sitt kandidatarbete undersökte frivilliga avsättningar i gröna 
skogsbruksplaner på sex skogsfastigheter i Östergötland fann att 7,73% i medel var frivilligt 
avsatt vilket stämmer överens med Simonsson, Östlund och Gustafssons studie (2016) och 
Skogsstyrelsens konstaterande att de frivilliga avsättningarna är mer frekventa i södra 
Sverige. Persson och Nordstedt (2003) som inventerat naturvårdsbestånd i 29 
skogsbruksplaner i Jämtland och Västerbottens län belyser att arealen frivilliga avsättningar 
skiftar mycket mellan skogsägare över hela landet. I deras resultat varierar arealen frivilliga 
avsättningar från 2–11% mellan fastigheterna. 
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DE	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGARNAS	VARAKTIGHET	
Varaktigheten i frivilliga avsättningar undersöks framförallt genom enkätundersökningar och 
intervjuer med skogsägare. Dessutom undersöker både Skogsstyrelsen och vetenskapliga 
rapporter hur mycket av de frivilliga avsättningarna som ursprungligen avsatts som 
fortfarande idag är avsatta. Enligt Finnström och Tranberg (2014) har 17,5% av de frivilliga 
avsättningarna hos Bergvik Skog AB bytts ut mellan 2005–2014. Hos Sveaskog omformades 
hela 66% av de frivilliga avsättningarna mellan 2006–2016 varav det mesta övergått till 
formellt skydd. Skogsstyrelsen uppskattar i sin rapport (2005) att ca 75% av de frivilliga 
avsättningarna är långsiktigt avsatta. Vid uppföljningen från Skogsstyrelsen (2012) uppgav 
32% av de svarande från småskogsbruket att de frivilliga avsättningarna skulle vara avsatta i 
mer än 30 år eller så länge de äger fastigheten, för mellanskogsbruket var motsvarande siffra 
57%. Den största anledningen till förändringar i varaktigheten är enligt Skogsstyrelsens 
uppföljning (2017b), precis som i situationen med Sveaskog, att de frivilliga avsättningarna 
får formellt skydd. Arealen som fått formellt skydd är 7 gånger större än arealen som 
avverkats. Från Skogsstyrelsens uppföljning 2012 till uppföljningen 2017 är det totalt 8% av 
den frivilligt avsatta arealen som fått formellt skydd eller avverkats. 

ÖVERLAPPNINGAR	MELLAN	FORMELLT	SKYDD	OCH	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Det råder delade meningar om hur mycket av de frivilliga avsättningarna som överlappas av 
andra hänsynstaganden inom skogsbruket. Persson och Nordstedt (2003) menar att upp mot 
13% av de frivilliga avsättningarna redan utgörs av generell hänsyn och påstår att den totala 
arealen därmed är missvisande. Detta är något som skogsindustrierna motsätter sig i en 
rapport ett par år senare (Skogsindustrierna 2005). De medger att överlappningar förekommer 
mellan frivilliga avsättningar och naturreservat men detta framförallt i mindre skala och då i 
norra Sverige där arealerna av formella skydd och frivilliga avsättningar generellt är större 
och den skyddsvärda skogen är mer sammanhängande. Enligt rapporten är de skyddsvärda 
bestånden i södra Sverige så pass fragmenterade och små till storleken att naturreservat ofta 
inte är aktuellt där frivilliga avsättningar gjorts, skogsindustrierna menar därmed att 
överlappningar mellan formella skydd och frivilliga avsättningar i södra Sverige är 
obefintliga.	

KARTLÄGGNING	AV	NATURVÄRDEN	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Skogsstyrelsens senaste grundliga genomgång av naturvärden i frivilliga avsättningar är från 
2010 och redovisas i Skogsstyrelsens uppföljning 2012 där naturvärdena delas in i tre 
kategorier. ”OMUN” (områden med utvecklade naturvärden) uppskattat till 647 000 hektar, 
”Utvecklingsmark” (med förutsättningar att utveckla höga naturvärden) 147 000 hektar och 
”Annat värde” (bland annat sociala och kulturella värden eller lägre naturvärden) 259 000 
hektar (Skogsstyrelsen 2012). Tillsammans utgör dessa tre 1 053 000 hektar av totalarealen 
2010 som låg på samma nivå som idag, ca 1 174 000 hektar. I Skogsstyrelsens uppföljning 
från 2008 redovisas att Svealand har flest frivilliga avsättningar med nyckelbiotopsstatus. 
Pettersson (2009) och Persson och Nordstedt (2003) har som en del av sina studier undersökt 
om markägaren avsatt bestånden med de högsta naturvärdena eller ej. Bland de fastigheter 
som Pettersson (2009) studerade verkade markägarna lyckats optimera naturvärdet i de 
frivilliga avsättningarna och följa de gröna skogsbruksplanerna medan Persson och 
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Nordstedts rapport (2003) redovisar att hälften av de bestånd med de högsta naturvärdena inte 
var avsatta och en femtedel undersökta frivilliga avsättningar bara var triviala bestånd. De tar 
även fram en kalkyl som visar att det optimala avsättningarna skulle kosta markägaren två 
tredjedelar mer än det aktuella avsättningarna. 

BONITET	I	OCH	UTANFÖR	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Boniteten i olika bestånd redovisas i flera studier (Simonsson, Östlund & Gustafsson 2016; 
Finnström & Tranberg 2014; Persson & Nordstedt 2003; Hansson 2001; Fridman 2000; 
Skogsstyrelsen 2016, 2008, 2005). Generellt har skyddad natur lägre bonitet än 
produktionsbestånd vilket också innebär generellt lägre biologisk mångfald (Simonsson, 
Östlund & Gustafsson 2016; Fridman 2000). Att produktiv skogsmark med hög bonitet ger 
bättre förutsättningar för biologisk mångfald har med näringstillgång att göra då konkurrensen 
om näringstillgången är lägre och habitatet inte kräver specialanpassade arter samtidigt som 
tillgången på död ved i olika nedbrytningsgrader ofta är högre på grund av snabbare och tätare 
tillväxt av träd- och busk-skiktet (Hämäläinen, Strengbom & Ranius 2018). Produktiv 
skogsmark har i dagsläget ofta inte högre biologiska värden på grund av lång historia av 
skogsbruk men är dåligt representerad i Sveriges formellt skyddade natur och därför 
eftersträvansvärd att skydda (Skogsstyrelsen 2005; Fridman 2000). I skogsstyrelsens rapporter 
(2016, 2008, 2005) jämförs boniteten mellan produktiv skogsmark, nyckelbiotoper och 
frivilliga avsättningar. Där framkommer att nyckelbiotoper som inte inkluderas i den formellt 
skyddade naturen ofta har högre bonitet än formellt skyddade bestånd men lägre bonitet än 
produktiv skogsmark, vilket även Hansson (2001) redovisar. Samtidigt fångas dessa 
nyckelbiotoper många gånger ändå upp genom frivilliga avsättningar, därmed har även 
frivilliga avsättningar ofta högre bonitet än formella skydd och bättre förutsättningar för större 
biologisk mångfald. Vidare visar det sig att de frivilliga avsättningarna generellt har ännu 
högre bonitet än nyckelbiotoper på grund av att avsättningarna även inkluderar trivialbestånd 
som i dagsläget inte har några högre biologiska värden men består av produktiv skogsmark. 
Skogsstyrelsen medger ändå att de frivilliga avsättningarna trots detta inte är representativa 
för den produktiva skogsmarken i stort, då många av de nyckelbiotoper som avsatts drar ned 
den genomsnittliga boniteten för frivilliga avsättningar, något som även Finnström och 
Tranberg (2014) och Simonsson, Östlund och Gustafsson (2016) kommer fram till. 

NYCKELBIOTOPER	ELLER	PRODUKTIV	SKOGSMARK	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Enligt Skogsstyrelsen är de frivilliga avsättningarna ett mycket viktigt komplement till 
Sveriges formellt skyddade natur när det gäller bevarandet av landets nyckelbiotoper som i 
sin tur är speciellt viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i landet (Skogsstyrelsen 
2016). År 2001 redovisade Hansson att totalt 80 000 nyckelbiotoper identifierats (200 000 
hektar) sedan nyckelbiotopsinventeringen sattes igång 1990. I en nyutkommen rapport från 
SLU redovisar Gustafsson och Hannerz (2018) att siffran vuxit till omkring 100 000 
identifierade nyckelbiotoper som täcker ca 2% av den produktiva skogsmarken i Sverige.  
Utöver de identifierade nyckelbiotoperna redovisar Skogsstyrelsen i sin rapport 
”Nulägesbeskrivning av frivilliga avsättningar” (2016) att frivilliga avsättningar fångar upp 
många oregistrerade nyckelbiotoper på mindre produktiva marker. Skogsstyrelsen lyfter i 
samma rapport ett problem med att markägare rekommenderas att avsätta nyckelbiotoper som 
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frivilliga avsättningar då fördelningen koncentreras till regioner där nyckelbiotoperna är mest 
frekvent förekommande, det vill säga nordvästra Norrland. De menar även i en tidigare 
rapport (Skogsstyrelsen 2008) att kvalitetskravet på de frivilliga avsättningarna gör att 
markägare tvingas att avsätta nyckelbiotoper som generellt har lägre bonitet men högre 
naturvärden då de bortprioriterats av skogsbruket vilket gör att de frivilliga avsättningarna, 
liksom Sveriges formellt skyddade natur, inte lyckas omfatta den produktiva skogsmarken i 
den utsträckningen som behövs. I förhållande till nyckelbiotoper är de frivilliga 
avsättningarna oftast mindre till storleken på grund av att bestånden är delade mellan ägare, 
något som visar sig tydligare ju längre norrut undersökningen genomförs (Skogsstyrelsen 
2008). 

FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	OCH	FRAGMENTERING	
Flera artiklar lyfter de problem som uppstår då de frivilliga avsättningarna är geografiskt 
utspridda och små till storleken vilket skapar stor fragmentering. (Finnström & Tranberg 
2014; Gustafsson & Perhans 2010; Pettersson 2009; Jönsson et al. 2007; Persson & Nordstedt 
2003). Fragmenteringen av landskapet är förödande för många arter som är beroende av ett 
sammanlänkat nätverk av för arten passande habitat för att kunna sprida sig och fortleva 
(Gustafsson & Hannerz 2018; Hansson 2001). Det har visat sig att många arter påverkas mer 
av faktorer på landskapsnivå än beståndsnivå, detta är framförallt gällande skalbaggar, 
mossor, lavar, snäckor och sniglar (Gustafsson & Hannerz 2018). Arter som har svårt att 
sprida sig längre distanser eller på ett eller annat sätt är knutna till element som död ved som 
har lägre förekomst i produktionsskog. Idag är många skogslevande artgrupper hotade på 
grund av att de är isolerade i små öar av passande habitat där de inte kan utöka populationen. 
Isolerade fragment i landskapet omöjliggör arternas populationsdynamik och små isolerade 
populationer riskerar att minska och försvinna utan utbyte med andra populationer eller 
möjlighet att utvidga den egna populationen (Hanson 2001). Fragmenteringen ökar också 
kanteffekterna och utsattheten för abiotiska faktorer som gör habitatet mer utsatt och minskar 
den skyddade zonen i habitatets inre delar som många störningskänsliga arter är beroende av. 
Många artiklar föreslår lösningar på fragmenteringen i form av ett utvecklat samarbete över 
ägargränserna och större sammanhängande avsättningar som ur ett landskapsperspektiv kan 
knyta ihop den formellt skyddade naturen och skapa det nätverk av skyddad natur som många 
arter är beroende av (Hamle et al. 2013; Gustafsson & Perhans 2010; Persson & Nordstedt 
2003; Angelstam & Andersson 2001; Johansson, Hjältén, de Jong & von Stedingk 2013; 
Pohjanmies, Trivino, Le Tortorec, Salminen & Mönkkönen 2017). För att isolerade 
artgrupper som hotas av fragmentering ska ha möjlighet att sprida sig krävs alltså att skog 
avsätts långsiktigt i sammanlänkade nätverk där de habitat som många hotade skogslevande 
arter är beroende av restaureras eller tillåts utvecklas. 

TRÄDSAMMANSÄTTNING	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Flera studier beskriver enhetligt trädsammansättningen i och utanför skyddad natur i 
dagsläget (Skogsstyrelsen 2017b; Simonsson, Östlund & Gustafsson 2016; Fridman 2000). I 
den formellt skyddade skogen i Sverige är granen överrepresenterad, utanför reservaten 
dominerar tallen. Granen dominerar även i de frivilliga avsättningarna i dagsläget 
(Skogsstyrelsen 2017b; Simonsson, Östlund & Gustafsson 2016) detta beror framförallt på de 
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större skogsbolagens stora avsättningar i norra Sverige. I södra Sverige är situationen den 
motsatta och lövbestånd dominerar de frivilliga avsättningarna samtidigt som barrträd är 
underrepresenterat (Finnström & Tranberg 2014; Skogsstyrelsen 2012, 2008; Pettersson 
2009). Många arter är helt beroende av lövdominerade bestånd, gamla ädellövträd, solbelysta 
stammar och död ved av lövträd i olika nedbrytningsgrad (Lindenmayer et al. 2012; Stokland 
et al. 2012; Berg et al. 1994). Dessutom är lövdominerade habitat idag dåligt representerade i 
formellt skyddad natur och allmänt minskande i Sverige (Nilsson et al. 2006; Fridman 2000). 
Roberge et al. 2015 som gjort en studie på vad hänsynsträd och frivilliga avsättningar kan 
bidra med för naturvärden över tid konstaterar att frivilliga avsättningar framförallt kommer 
producera gamla barrträd om inte skötseln riktas mot att återskapa äldre lövbestånd. 
Finnström och Tranberg (2014) redovisar att 88% av de frivilliga avsättningarna inom 
Bergvik Skog är barr-dominerade och endast 3% är lövdominerade. På grund av privata 
markägares frivilliga avsättningar i södra Sverige är andelen bredbladiga lövträd som 
undersöktes i Simonsson, Östlund & Gustafssons studie (2016), det vill säga asp (Populus 
tremula), rönn (Sorbus aucuparia) och sälg (Salix sp.), ändå högre (3,9m3) i förhållande till 
naturreservat (1,8m3) och produktionsskog (1,1m3) (Simonsson, Östlund & Gustafsson 2016). 

BESTÅNDSÅLDER	OCH	DÖD	VED	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Specifika faktorer som gynnar biologisk mångfald i frivilliga avsättningar finns redovisade i 
flera av studierna i materialet (Simonsson, Östlund och Gustafsson 2016; Roberge et al. 2015; 
Finnström & Tranberg 2014; Persson & Nordstedt 2003). Simonsson, Östlund och Gustafsson 
(2016) har sammanställt hur mycket skog som är över 100 år i frivilliga avsättningar på 7 
miljoner hektar skog ägd av de större skogsbolagen i förhållande till naturreservat och 
produktionsskog. Gammal skog är viktig för flera störningskänsliga arter (Naturvårdsverket 
2018c), och en allmänt minskande biotop i Sverige. De frivilliga avsättningarna består av 
74% skog över 100 år, för naturreservat och produktionsskog ligger procentsatsen på 82% 
respektive 16%. Att större delen av de frivilliga avsättningarna är i den äldre åldersklassen är 
något som även skogsstyrelsen kommit fram till (Skogsstyrelsen 2012; 2008). Död ved är en 
annan viktig faktor som har stor betydelse för många arter (Stokland et al. 2012). Simonsson, 
Östlund och Gustafsson (2016) och Fridman (2000) redovisar båda om att frekvensen är högst 
i den formellt skyddade skogen (24,5m3 ha-1) men Simonsson, Östlund och Gustafsson (2016) 
tillägger att frivilliga avsättningar innehåller betydligt mer död ved (17,6m3 ha-1) än 
produktionsskog (7,0m3 ha-1). I studien av Roberge et al. (2015) ökade andelen död ved med 
2,5 gånger på 200 år om både hänsynsträd och frivilliga avsättningar infördes i skogsbruket. 

ANPASSAD	SKÖTSEL	OCH	RESTAURERING	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Det är för att uppnå miljömålen enligt flera studier helt nödvändigt att aktivt sköta, skapa eller 
återskapa naturvärden och restaurera hela biotoper (Hägglund & Hjältén 2018; Hjältén et al. 
2017; Versluijs, Eggers, Hjältén, Löfroth & Roberge 2017; Gustafsson & Perhans 2010; 
Nilsson 2006; Angelstam & Andersson 2001). Storskogsbruket har enligt skogsstyrelsens 
rapport (2017b) angivit att 20% av de frivilliga avsättningarna är skötselberoende (NS-
bestånd), samma siffra för små och mellanskogsbruket är 44%. Artiklarna som behandlar 
skötsel i frivilliga avsättningar specifikt lyfter även de frivilliga avsättningarnas 
förutsättningar att bidra med kompletterande naturvärden genom anpassad naturvårdande 
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skötsel som inte är möjlig i den formellt skyddade skogen på grund av snävare regelverk 
(Hägglund & Hjältén 2018; Hjältén et al. 2017; Versluijs et al. 2017). Enligt Skogsstyrelsen 
(2016) är behovet av naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar stort för att återskapa 
sällsynta biotoper då naturliga störningar under en längre tid bekämpats men enligt Persson 
och Nordstedt (2003) har skötselangivelserna för NS-bestånd i stort sett, när studien 
genomfördes, varit obefintliga. Hamle et al. (2013) samt Gustafsson och Perhans (2010) 
föreslår i enlighet med Skogsstyrelsen att skötseln av de frivilliga avsättningarna bör utgå från 
att studera de naturliga successionerna och störningsregimerna för att optimera 
restaureringen av bestånden till att efterlikna vad arterna som är hotade i området egentligen 
är anpassade till. De frivilliga avsättningarna ger till skillnad från den formellt skyddade 
naturen möjligheten till att experimentera fram naturvärden snabbare genom anpassad skötsel 
(Roberge et al. 2015; Skogsstyrelsen 2008) speciellt i de NS-bestånd som inte avsatts med 
redan befintliga naturvärden där det enda regelverket kring skötsel och restaurering är att 
ingen träråvara får utvinnas med ekonomiska syften (Naturvårdsverket 2015). Av de bestånd 
som registrerats som NS-bestånd och därmed beroende av skötsel är 78% lövdominerat och 
endast 22% barrdominerat. Dessutom är NS-bestånden normalfördelande gällande 
ståndortsindex till skillnad från NO-bestånden som till 80% består av marker med lägre 
ståndortsindex enligt Skogsstyrelsen (2005). 

Hamle et al. (2013) tillsammans med Hobbs, Higgs och Harris (2009) lyfter även 
svårigheterna med restaurering av habitat då en utgångspunkt till vart restaureringen siktar 
måste bestämmas, och det kan vara svårt att veta hur det naturliga ekosystemet på den 
specifika platsen sett ut. De båda studierna menar ändå att målet med restaureringen måste 
vara att återskapa ekosystemen som naturligt motståndskraftiga och hållbara i ett ständigt 
föränderligt klimat. Hamle et al. (2013) tar även upp andra faktorer som kan försvåra större 
åtgärder i frivilliga avsättningar så som motstridiga intressen, finansiering, samarbeten mellan 
markägare och mellan forskning, planering och praktiskt genomförande samt ett långsiktigt 
underhåll. Angelstam och Andersson (2001) betonar att restaureringsbehovet är som störst i 
södra Sverige där åtgärderna är svårare att genomföra på grund av ett mer mångsidigt 
landskap som varit intensivt brukat länge. 

RESULTAT	AV	SKÖTSELMETODER	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Tre studier har gjort praktiska skötselåtgärder i frivilliga avsättningar och dokumenterat 
effekterna (Hägglund & Hjältén 2018; Hjältén et al. 2017; Versluijs et al. 2017). Alla tre har 
undersökt hur metoderna ”gap-cutting” och bränning påverkar olika artgrupper. Resultaten 
visar på att olika arter gynnas av olika skötselmetoder. Enligt Hjältén et al. (2017) ökade 
artmångfalden överlag vid bränning. Samtidigt missgynnades arter som är störningskänsliga 
och beroende av gammal skog med lång kontinuitet. Bränningen gynnade även fler fåglar än 
”gap-cutting”, framförallt hackspettar som använder stående död ved för bosättning, som i sin 
tur gynnar många andra fågelarter när bohålet väl överges av hackspetten (Versluijs et al. 
2017). För saphroxyliska skalbaggar och arter beroende av gammal skog var däremot ”gap-
cutting” den mest gynnsamma skötselmetoden då fler substrat av fler olika trädarter skapades 
om det som kapades fick ligga kvar (Hägglund & Hjältén 2018; Hjältén et al. 2017). ”Gap-
cutting” hade generellt inte samma direkteffekt på artmångfalden (Hjältén et al. 2017) och 
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visade inte någon kortsiktig fördel för fåglar specifikt, men Versluijs et al. (2017) efterfrågar 
vidare forskning över tid samt försök med alternativa metoder som olika form och storlek på 
luckorna. 

Palliet et al. (2009) som undersökt biologisk mångfald i brukad respektive obrukad skog 
betonar vikten av att applicera långsiktiga perspektiv vid skötsel och restaurering i allmänhet 
då många arter (framförallt hotade arter) är störningskänsliga och samtidigt beroende av 
substrat som idag inte finns i skogen. Forskarna bakom studien menar att det därför är 
nödvändigt att restaurera och aktivt sköta mer skog än idag med hänsyn till naturvård 
samtidigt som det måste göras med stor försiktighet för att inte göra läget ännu sämre. Något 
som även Hobbs, Higgs och Harris (2009) påpekar. Många arter har en långsam 
återhämtningsförmåga som ytterligare ökar deras känslighet för snabba och drastiska åtgärder 
(Palliet et al. 2009). 

METODDISKUSSION	
Det har varit svårt att i detalj redovisa hur alla artiklar till litteraturstudien samlats in då jag 
inte följt någon bestämd metod för insamling av data liknande modellen som presenteras i 
litteraturstudien av Paillet et al. (2009). Det mesta materialet är upphittat i andra eller tredje 
hand genom referenslistorna till ett fåtal grundartiklar (Danley 2018; Zabel, Bostedt & Ekvall 
2018; Hjältén et al. 2017; Simonsson, Östlund & Gustafsson 2016; Roberge et al. 2015; 
Angelstam et al. 2011) och myndighetsrapporter (Skogsstyrelsen 2017b; 2012; 2008; 2002). 
Jag har i efterhand inte haft möjlighet att redovisa vilket material som inhämtats från vilka 
artiklar, bara att allt material som inte är hänvisat till specifika sökord i sökmotorn Web of 
Science finns i det övriga materialets referenslistor.  

Paillet et al. (2009) utesluter även grå litteratur och opublicerade artiklar helt i deras 
litteraturstudie. Då modellen med frivilliga avsättningar inte har någon motsvarighet 
internationellt och myndighetsrapporterna utgör en såpas stor del av undersökningsmaterialet 
som tar hänsyn till frivilliga avsättningar har jag ändå valt att i denna litteraturstudien ta med 
den grå litteraturen. De två kandidatarbeten som är med i denna litteraturstudie (Finnström & 
Tranberg 2014; Pettersson 2009) kan också ifrågasättas utifrån vilken vetenskaplig 
trovärdighet de utgör då det inte finns någon kvalitetsgaranti när de inte publicerats i någon 
vetenskaplig tidskrift. Men då resultaten inte skilt sig markant från övrig litteratur men trots 
allt lyft resultat som geografisk saknats i övrig litteratur, samt att Finnström och Tranberg 
(2014) refererats till i Skogsstyrelsens rapport (2017b) har arbetena ändå inkluderats i denna 
litteraturstudie. 

Materialet behandlar till största del situationen i Sverige utöver ett fåtal referenser som i 
allmänhet tittar på certifiering och skydd av skog och natur globalt (Tian, Poudyal & Lu 2018; 
Halme et al. 2013; Cubbage, Diaz, Yapura & Dube 2010; Araujo, Kant & Couto 2009; 
Keiskitalo, Sandström, Tysiachniouk & Johansson 2009; Hobbs, Higgs & Harris 2009; Paillet 
et al. 2009). Ett alternativ till hur situationen i Sverige jämförs med situationen globalt hade 
varit att bara fokusera på exempelvis Finland och Kanada som på liknande sätt bedriver ett 
modernt skogsbruk i taigan för att lättare se likheter och skillnader. Samtidigt anser jag att det 



	 19	

är viktigt att lyfta likheterna mellan det skogsbruk som bedrivs i Sverige och det skogsbruk 
som bedrivs i exempelvis Brasilien i mått av att hoten mot den biologiska mångfalden är ett 
globalt problem som påverkas av skogsindustrier på liknande sätt världen över. Något som 
även lyfter diskussionen om ett internationellt certifieringssystem och vikten av att samma 
grundläggande hänsyn behöver tas överallt (Tian, Poudyal & Lu 2018; Cubbage, Diaz, 
Yapura & Dube 2010; Araujo, Kant & Couto 2009; Keiskitalo, Sandström, Tysiachniouk & 
Johansson 2009). 

RESULTATDISKUSSION	

CERTIFIERINGENS	ROLL	FÖR	UTVECKLINGEN	AV	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
I enlighet med (Danley 2018) tror jag att certifieringen av det svenska skogsbruket i grunden 
är en bra metod för att öka naturhänsynen i den svenska skogen. Skydd av skog och naturvård 
har genom historien styrts uppifrån vilket skapat spänningar mellan makthavare och 
skogsägare (Angelstam et al. 2011; Gustafsson & Perhans 2010). I och med att skogen växer 
långsamt är det svårt att följa snabba förändringar och politiska viljor (Löfmarck, Uggla & 
Lidskog 2016). Däremot är skogsbruket beroende av vad marknaden och konsumenterna vill 
ha, därför är det viktigt att konsumenterna ställer krav, krav som bör avspeglas i 
certifieringarnas kravlistor. Men med tanke på den kritik som lyfts av såväl 
miljöorganisationer (Sahlin 2013; Tas & Rodrigues 2009) som forskare (Kleinschmit, 
Ingemarson & Holmgren 2012; Johansson & Lidestav 2011; Lidestav & Lejon 2009) och 
Skogsstyrelsen själva (Skogsstyrelsen 2017b) kring att dagens miljökvalitetsmål inte uppnås 
anser jag att dagens certifieringskrav är alldeles för låga. Om certifieringarna av skogsbruket 
inte hjälper till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och inte får skogsägare att ställa om 
sin verksamhet till att bli mer hållbar i förhållande till målen borde kraven i certifieringarna 
och hela certifieringarnas betydelse ifrågasättas. Både i Johansson och Lidestavs artikel 
(2011) och Lidestav och Lejons rapport (2009) visar resultat på att skogsägare själva menar 
att de inte förändrat sitt sätt att bruka skogen sedan de blev certifierade. Enligt etappmålet för 
”levande skogar” behöver 6,4% av den produktiva skogsmarken vara frivilligt avsatt till 2020 
(Naturvårdsverket 2018a). Idag ställer certifieringarna bara krav på 5% frivilliga avsättningar, 
dessutom är närmare 40% av den produktiva skogsmarken i Sverige fortfarande inte 
certifierad och står därmed helt utan krav (Svenska FSC 2018). Samtidigt bör 
certifieringskraven på 5% ses som en miniminivå men verkar för en majoritet av de 
certifierade skogsbrukarna snarare fungera som ett mål (Skogsstyrelsen 2003). Trots detta är 
6,8% av den certifierade marken frivilligt avsatt vilket belyser att många certifierade 
skogsägare också avsätter mer mark än vad som ställs krav på. Ur denna vinkeln är det den 
icke-certifierade marken som drar ned procentsatsen under etappmålet för frivilliga 
avsättningar. Samtidigt är det också viktigt att inte se certifieringen som ett mål i sig utan 
liksom Johansson och Lidestav (2011) undersöka certifieringarnas faktiska effekt på 
naturskyddet. Det viktigaste med studien anser jag är att den belyser vikten av förståelse för 
och intresse av att göra skogsbruket mer hållbart från skogsägarnas håll då avsaknaden av 
förståelse och intresse gör att certifieringen bara blir ett nödvändigt ont och åtgärderna, om de 
överhuvudtaget genomförs, minimeras. Uppföljningen på certifieringskraven har också 
kritiserats (Lindahl et al. 2017; Naturskyddsföreningen 2016; Sahlin 2013; Tas & Rodrigues 
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2009; Jenkins, Rosoman & Rodrigues 2008) och kritikerna menar att påföljderna för att inte 
leva upp till kraven i princip är obefintliga och att certifieringarna därigenom bara grönmålar 
en oförändrad industri. 

AKTÖRERNAS	INSTÄLLNING	TILL	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Det är förståeligt att skogsägare som är helt beroende av intäkterna från sin skog är kritiska 
till statliga ingrepp för naturskydd som minskar skogsägarnas egna avkastning. Samtidigt 
verkar modellen med frivilliga avsättningar, trots att det innebär ekonomiska förluster för 
markägarna inte väcka samma direkta motstånd (Danley 2018). Detta skulle kunna bero på att 
avsättningarna just sker på frivillig basis och därmed fungerar som ett bidrag från enskilda 
skogsägare där de har möjlighet att visa att de tar skogens alla värden på allvar. Det går 
utifrån skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen 2017a) att argumentera för att skogsägare har ett 
stort ansvar att förvalta skogens värden utöver de ekonomiska och värna allmänintressen men 
för att detta ska göras utan rimlig ersättning krävs en övertygelse hos skogsägarna om att det 
överhuvudtaget finns andra värden i skogen än det ekonomiska (Pohjanmies et al. 2017; 
Gustafsson & Perhans 2010). Detta skulle kunna visa sig genom intresse för ekologi eller 
biologi, friluftsliv, eller kulturarv, som skulle motivera skogsägare att avstå från maximerad 
ekonomisk vinst, vilket är något som Uliczka, Angelstam, Jansson och Bro (2004) skriver 
vidare om i sin studie som undersökt hur kunskap och intresse hänger samman med attityd 
mot naturskydd. 

Social acceptans är en annan viktig faktor som visat sig ha stor betydelse för enskilda 
skogsägare i flera studier (Löfmark, Lidskog & Uggla 2016; Kleinschmit, Ingemarsson & 
Holmgren 2012; Skogsstyrelsen 2001). Bland annat genom att skogsägare vill göra det som 
av normen anses vara det rätta. Här har branschen, som ofta fortfarande lyfter ekonomiska 
intressen över andra (Skogsindustrierna 2015; Pettersson & Nordstedt 2003) som en spegling 
av svensk skogspolitik, en viktig roll i att gemensamt diskutera vikten av en mångfald av 
värden. Samtidigt kan konsumenter och människor som värnar biologiska, sociala eller 
kulturella värden även här ha en viktig roll i att bilda opinion och belysa vad som måste 
förbättras i skogsbruket. För skogsägare som är helt beroende av intäkterna från sin skog tror 
jag dock i enlighet med (Pohjanmies et al. 2017) att det krävs ett utvecklat ersättningssystem 
för att motivera det ökade naturvårdsengagemanget som krävs för att uppnå Sveriges 
miljömål. Artiklar om hur olika aktörer har och kan påverka svensk skogspolitik samt hur den 
utvecklats över tid är något som Kleinschmit, Ingemarson och Holmgren sammanfattar i sin 
litteraturstudie (2012). 

Det råder inga tvivel om att forskningen pekar mot att krafttag behöver tas för att skydda den 
biologiska mångfalden (Hallman et al. 2017; Mair et al. 2017; Butchart et al. 2010; Hansson 
2001; Fridman 2000; Berg et al. 1994). I studien av Hallman et al. (2017) som fick stor 
uppmärksamhet 2018 framkommer att upp emot 75% av den totala biomassan av alla levande 
insekter försvunnit från skyddade områden de senaste 27 åren delvis på grund av mänsklig 
aktivitet.  Butchart et al. (2010) redovisar i sin studie att vi trots uppsatta mål om att minska 
förlusten av biologisk mångfald globalt inte lyckas vända trenden och nå målen, vare sig 
nationellt eller internationellt. Istället har hoten mot den biologiska mångfalden blivit fler. 
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Trots att vi i Sverige vet att dagens skogsbruksmodell orsakar problem för många 
skogslevande arter (ArtDatabanken 2015) och har nationella mål för att göra skogsbruket mer 
långsiktigt hållbart (Naturvårdsverket 2018a), så lyckas alltså inte industrin och enskilda 
skogsägare göra vad som krävs för att vända trenden med minskad biologisk mångfald. Att 
den svenska skogsbruksmodellens naturvårdsarbete står på flera ben är bra, samtidigt som 
varje enskild åtgärd borde följas upp och analyseras för att utvärdera om åtgärden är 
optimerad för platsen eller om bättre alternativ finns. Enligt Pohjanmies et al. (2017) som 
undersökt intressekonflikter i skogen är ändå frivilliga avsättningar bäst för flest aktörer, 
speciellt om de frivilliga avsättningarna kombineras med för platsen passande skötsel och 
landskapsekologisk planering. Skogsbruket är svårt att kompromissa med, skapar de svåraste 
konflikterna och påverkar alla andra aktörer negativt om skogen brukas med dagens metoder, 
enligt studien. Många kompromisser ger dessutom relativt liten positiv effekt på andra 
intressen samtidigt som de kan vara dyra för skogsbruket. Därför argumenterar författarna för 
att utveckla metoden som skiljer mellan naturvårdsbestånd och intensivare 
skogsbruksbestånd, något som även Simonsson, Gustafsson och Östlund diskuterar i sin 
artikel (2015). Vidare argumenterar Pohjanmies et al. (2017) för att öka incitamenten för 
skogsägare att värna om och skapa naturvärden, det måste alltså bli lönsammare att värna 
skogens värden utöver de ekonomiska om omställningen verkligen ska ta fart. Skogen är så 
pass ekonomiskt viktig för Sverige att för stora kompromisser med virkesproduktionen 
dessutom påverkar den nationella ekonomin negativt, vilket gör skogsbruket till ett starkt 
nationellt intresse och försvårar inskränkningar i virkesproduktionen. 

Det är bra att Skogsstyrelsen själva tar upp problemen med uppföljningarna av frivilliga 
avsättningar och ökar transparensen i processen (Skogsstyrelsen 2017b; 2012; 2008) vilket 
bjuder in till diskussioner och skulle kunna underlätta vidare process framöver. Detta är extra 
viktigt med tanke på många av skogsägarnas inställning till myndigheternas arbete. För att 
utveckla en hållbar och fungerande skogsindustri framöver tror jag i enlighet med Hamle et 
al. (2013) att debatten behöver breddas för att släppa in alla tänkbara intressenter, framförallt 
de som dagligen rör sig i skogen och använder den som rekreationsplats vilka idag är dåligt 
representerade och en svag aktör i skogsdebatten (Lindahl et al. 2017). Som både 
Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna och forskarna påpekar måste dessutom den allmänna 
kunskapen om frivilliga avsättningar, som en avgörande del av Sveriges naturskydd för att 
uppnå nationella och internationella miljömål, öka. För att kunskapen om de frivilliga 
avsättningarna ska kunna öka hos den breda allmänheten anser jag efter att ha läst och 
analyserat Skogsstyrelsens uppföljningar att rapporterna måste bli tydligare för att 
grundläggande information om de frivilliga avsättningarnas betydelse för svenskt naturskydd, 
deras läge, omfattning och varaktighet ska tillgängliggöras och förstås. Ett första steg är att 
samma definition på frivilliga avsättningar måste följas för att överhuvudtaget kunna få en 
överblick på hur mycket skog som egentligen är avsatt. Dessutom bör certifieringen av det 
svenska skogsbruket öka samt kraven i certifieringarna stramas åt. De skogsägare som inte 
certifierar sig behöver informeras om deras ansvar för att uppnå etappmålet och fångas upp av 
skogsvårdslagen, som bör anpassas för att ligga i linje med en hållbar miniminivå i 
förhållande till nationella och internationella miljömål. Tillsammans med att den 
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övergripande bilden och tillsynen blir bättre bör rimliga påföljder utformas för icke 
genomförda åtgärder så att miniminivån kan garanteras. 

DE	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGARNAS	UTVECKLING	ÖVER	TID	OCH	DEN	TOTALA	AREALEN	
Det är svårt att få en bra bild av de frivilliga avsättningarnas bidrag till naturskyddet i Sverige 
idag då Skogsstyrelsens uppföljningar saknar konsekvens och bra sammanfattande tabeller 
över hur mycket skog som är avsatt, hur utvecklingen sett ut över tid och hur förhållandet ser 
ut mellan omfattningen av frivilliga avsättningar jämfört med formellt skyddad skog i Sverige 
(liknande Tabell 1 i resultatdelen). Skogsstyrelsen lyfter även här fram kritik mot sina 
uppföljningar då begreppet frivilliga avsättningar omdefinierats flera gånger sedan start vilket 
gjort att arealer som räknats med tidigare i processen idag inte ingår (Skogsstyrelsen 2017b, 
2012). Det är heller inte alla markägare som är villiga att dela med sig av uppgifterna om vad 
som är avsatt, vilket gör det svårt för Skogsstyrelsen att redovisa rättvisa siffror. Samtidigt 
hade det vart lättare att förstå hur de siffror de ändå presenterar relaterar till varandra och till 
tidigare uppföljningar om uppföljningarna standardiserats och resultaten därmed presenterats 
på samma sätt i varje uppföljning. Mair et al. (2017) som undersökt skogsrestaurering i 
förhållande till klimatförändringar menar att vi behöver fler frivilliga avsättningar och 
reservat för att möta klimatförändringarnas effekter på skogsekosystemen. Om vi inte höjer 
ambitionsnivån i förhållande till klimatförändringarna riskerar dagens ambitioner vara 
alldeles för låga, när ytterligare en faktor påverkar ekosystemet allt starkare, och förlusten av 
biologisk mångfald eskalera. I debatten om skogsindustri och naturskydd lyfts även andra 
perspektiv, Pär Fornling skriver i en ledare för LRF:s tidning ”Land Skogsbruk” (Fornling 
2018) att fokus inte borde ligga på att ständigt öka arealen av avsättningar för naturskydd utan 
snarare hur väl det som redan är avsatt sköts. Han menar att naturvärden i reservat och 
frivilliga avsättningar kan koncentreras med hjälp av aktiv skötsel men att de ekonomiska 
incitamenten för att motivera skogsägare till sådana åtgärder saknas. 

Det verkar fortfarande idag råda stor osäkerhet kring hur mycket av de frivilliga 
avsättningarna som faktiskt uppfyller Skogsstyrelsens definition av vad en frivillig avsättning 
är (Skogsstyrelsen 2017b; Sahlin 2013). Eftersom både FSC och PEFC har sina egna 
definitioner finns ingen garanti på att vad skogsindustrierna och enskilda privata skogsägare 
presenterar som frivilliga avsättningar faktiskt uppfyller Skogsstyrelsens krav vilket 
ifrågasätter de siffror av totalarealen frivilliga avsättningar som Skogsstyrelsen presenterar. 
Eftersom de frivilliga avsättningarna framförallt bör bestå av marker med höga naturvärden så 
som nyckelbiotoper finns det en stor risk att mycket av den frivilligt avsatta marken 
egentligen utgörs av impediment som enligt skogsvårdslagen ändå inte får brukas (Tas & 
Rodrigues 2009). Detta gör att vi får ett större överlapp än vad Skogsstyrelsen uppskattar 
samt att de frivilliga avsättningarna inte blir representativa för den produktiva skogsmarken 
som i högre grad måste skyddas för att skydda den biologiska mångfalden i skogen. 

I litteraturstudien av Johansson, Hjältén, de Jong och von Stedingk (2013) sammanfattas ett 
flertal artiklar som redovisar att nyckelbiotoper trots allt inte nödvändigtvis innehåller fler 
rödlistade arter än omgivande landskap. Detta förklaras i flera av artiklarna med att 
nyckelbiotoperna som utgörs av impediment framförallt håller arter som är anpassade till 
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kargare habitat med lägre bonitet vilket resulterar i färre arter som är mer specialiserade. Om 
så är fallet skulle det kunna vara ytterligare ett problem med att nyckelbiotoper i så stor 
utsträckning avsätts frivilligt om det sker på den produktiva skogsmarkens bekostnad. Att 
nyckelbiotoper innehåller färre rödlistade arter dementeras dock i en ny rapport från SLU 
(Gustafsson & Hannerz 2018). 

DE	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGARNAS	VARAKTIGHET		
Skogsstyrelsen beskriver i sin rapport (2017b) om svårigheterna med att kartlägga 
varaktigheten hos de frivilliga avsättningarna utan offentliga säkerställda siffror på 
omfattningen. De frivilliga avsättningarna är också tänkta att fungera som en dynamisk 
skyddsform vilket gör att omformningar och utbyten av arealer uppmuntras om andra marker 
som lämpar sig bättre som frivilliga avsättningar hittas på fastigheten. Detta skulle kunna vara 
en fördel både för skogsägare och naturvärden om det utnyttjas på ett sätt som försöker 
optimera skyddet med hänsyn till skogens alla värden. Samtidigt är det lätt att systemet 
missbrukas till fördel för enskilda värden och skogsägare kan utan restriktioner flytta runt 
avsättningarna och utnyttja marker som borde vara avsatta varaktigt, på så sätt kan 
naturvärden gå förlorade utan möjlighet att återhämta sig vilket Sahlin (2013) utvecklar i sen 
rapport. 

ÖVERLAPPNINGAR	MELLAN	FORMELLT	SKYDD	OCH	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Att överlappningar förekommer överhuvudtaget är tecken på brister i systemet. Även detta 
kopplar jag framförallt till att uppföljningen och tillsynen av de frivilliga avsättningarna inte 
standardiserats vilket gör det svårt att få en konsekvent och heltäckande bild av läget. I 
enlighet med Skogsstyrelsen själva (Skogsstyrelsen 2017b) tror jag att även detta skulle kunna 
motverkas av att avsättningarna offentliggjordes. Dels bör detta ske digitalt liknande det 
kartverktyg som finns på Föreningen Skogsindustriernas hemsida (Föreningen 
Skogsindustrierna 2018) där storskogsbruket presenterar sina frivilliga avsättningar 
tillsammans med den formellt skyddade skogen på deras fastigheter. Men jag anser även att 
de frivilliga avsättningarna bör markeras ut i fält liknande markeringarna för formellt skyddad 
skog för att öka transparensen och kunna ta hjälp av besökare med att uppmärksamma 
överlappningar eller rapportera in värden i det avsatta beståndet. Dessutom uppmärksammas 
besökare på att de befinner sig i skog som frivilligt avsatts till det svenska naturskyddet 
liknande en donation av enskilda skogsägare vilket skulle kunna motivera skogsägare att öka 
den aktiva skötseln i de frivilliga avsättningarna för att visa att de lever upp till kraven. Om de 
frivilliga avsättningarna synliggjordes på detta sätt hade det vart lättare för både skogsägare, 
myndigheter och allmänhet att tillsammans vara uppmärksamma på att inte överlappningar 
har skett vare sig det är medvetet eller omedvetet men förslaget är en egen reflektion och 
saknar stöd i rapporter och artiklar i dagsläget. 

KARTLÄGGNING	AV	NATURVÄRDEN	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Enligt Skogsstyrelsens rapport (2012) är det framförallt existerande naturvärden som skyddas 
i frivilliga avsättningar, därefter andra värden som sociala och kulturella och sist så kallade 
utvecklingsmarker med lägre naturvärden men som med eller utan skötsel kan utveckla höga 
naturvärden med tiden. Jag tycker i enlighet med Angelstam (2011), Nilsson (2006) och 
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Angelstam och Andersson (2001) att det är viktigt att lyfta utvecklingsmarkerna som en 
betydelsefull del av de frivilliga avsättningarna eftersom de kan fånga upp bestånd som idag 
är dåligt representerade i den formellt skyddade naturen. Bestånd som idag på grund av 
intensivt skogsbruk eller andra exploaterande intressen inte består av några naturvärden och 
därför inte finns representerade i Sveriges skyddade natur. Risken med att ha för höga 
naturvärdeskrav på de frivilliga avsättningarna är att marker som egentligen borde få formellt 
skydd istället blir överrepresentativa för frivilliga avsättningar utan garanti på långsiktigt 
skydd (Skogsstyrelsen 2017b). Detta gäller framförallt impediment som utvecklat 
nyckelbiotopstatus och inte enligt definitionen på vad en frivillig avsättning är ska omfattas 
av begreppet. Frivilliga avsättningar med höga naturvärden riskerar även i högre grad att i ett 
senare skede övergå till formellt skydd utan att behöva ersättas med nya arealer frivilliga 
avsättningar. En bestämmelse som skiljer sig mellan PEFC och FSC certifieringarna där FSC 
har ett konstant krav på 5% frivilligt avsatt skog medan skogsägare certifierade med PEFC 
inte behöver komplettera om frivilligt avsatta arealer får formellt skydd (Skogsstyrelsen 
2016). Detta gör att PEFC certifierade skogsägare strategiskt kan minska sin totala areal 
frivilligt avsatt skog. Jag anser alltså i motsats till (Pettersson & Nordstedt 2003) att 
naturvärden inte nödvändigtvis är det viktigaste måttet gällande frivilliga avsättningar då 
existerande skyddsvärda naturvärden i första hand bör få formellt skydd. Samtidigt delar jag 
deras resonemang om att inte heller arealen är det viktigaste måttet på frivilliga avsättningar. 
Viktigare är att undersöka om de frivilliga avsättningarna kompletterar den formellt skyddade 
naturen i fråga om habitat samt undersöka varaktigheten för att kunna jobba med att restaurera 
och aktivt skapa saknade naturvärden, något som Gustafsson och Perhans utvecklar i sin 
litteraturstudie (2010). Om de frivilliga avsättningarna inte nödvändigtvis måste optimeras 
efter högsta möjliga naturvärde verkar det även med kalkylen i Persson och Nordstedts studie 
(2003) bli en mindre ekonomisk belastning för markägare. Samtidigt är det de bestånd som är 
högst prioriterade av skogsindustrin som har lägst representation i det formella skyddet vilket 
betyder att större arealer av de bestånden med den högsta ekonomiska avkastningen behöver 
tas ur bruk och avsättas. 

Enligt Gustafsson och Perhans (2010) skulle frivilliga avsättningar även kunna fylla en viktig 
roll trots att varaktigheten inte kan garanteras, då som tillfälliga reservat. De menar att så 
länge en grundnivå gällande naturvärde kan garanteras så finns det flera fördelar med att ha 
ett rörligt och föränderligt komplement till det statiska formella skyddet. Tidigare har kritik 
lyfts fram (Bengtsson et al. 2003) mot allt för statiska nätverk av skyddad natur som inte 
anpassar sig till populationer och habitat i ständig förändring. Användningsområden och 
effekter av tillfälliga, rörliga reservat är dock något som måste undersökas vidare. 

BONITET	I	OCH	UTANFÖR	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Om de frivilliga avsättningarna ska fungera som det komplement till den formellt skyddade 
naturen är det viktigt att analysera boniteten i formellt skyddad natur respektive frivilliga 
avsättningar, produktiv skogsmark och övriga habitat (Skogsstyrelsen 2005). Med situationen 
som råder i Sverige idag behöver mer skog skyddas generellt i naturvårdande syfte om vi ska 
nå de svenska miljömålen (Naturvårdsverket 2018a). Ju mer skog som avsätts frivilligt desto 
snabbare uppnår vi miljömålen, samtidigt är det lätt att problemet med att de frivilligt avsatta 



	 25	

bestånden ofta har samma låga bonitet som den formellt avsatta skogen överskuggas med för 
stort fokus på kvantitet. Samtidigt lämnas viktiga bestånd som inte redan finns representerade 
i det svenska naturskyddet fortsatt utan skydd. Att frivilliga avsättningar ändå generellt har 
högre bonitet än både formellt skyddad natur och nyckelbiotoper visar ändå att de frivilliga 
avsättningarna till viss del lyckas komplettera det formella skyddet. Men inte förrän boniteten 
mellan produktiv skogsmark och frivilliga avsättningar är den samma är Skogsstyrelsens 
definition på vad en frivillig avsättning är uppfylld.  

NYCKELBIOTOPER	ELLER	PRODUKTIV	SKOGSMARK	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Både Skogsstyrelsen själva och skogsindustrierna lyfter kritik mot systemet med 
nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2016) på grund av att de är många och små samt 
koncentrerade till vissa regioner i landet, framförallt sydvästra Norrland. Små fragmenterade 
habitat är, trots att de har höga naturvärden, inte heller optimalt i naturvårdande syften (Zabel, 
Bostedt & Ekvall 2018), samtidigt är det svenska skogslandskapet idag så fragmenterat att det 
är svårt att hitta större sammanhängande områden som kan ersätta den mängd av naturvärden 
som nyckelbiotoperna utgör. Skogsstyrelsen (2016) tillsammans med Hanson et al. (2001) 
redovisar att många arter som nyttjar nyckelbiotoper även är beroende av de områden som 
omgärdar nyckelbiotopen. Resultaten talar för att frivilliga avsättningar skulle kunna 
användas med positiva resultat som utvidgade nyckelbiotoper och i bästa fall sammanlänka 
både nyckelbiotoper med varann och/eller med formella skyddsformer. På detta sätt skulle 
både nyckelbiotoper med generellt lägre bonitet och korridorer av produktiv skogsmark 
skyddas. I Skogsstyrelsens rapport går dock även läsa hur skogsägarföreningar pratar om 
nyckelbiotoper som ekonomiska impediment som för skogsägaren är oanvändbara och ofta 
försvårar logistiken i skogen vid gallring och slutavverkning. Men utgörs nyckelbiotopen av 
ett impediment borde det inte finnas några större produktionsintressen i habitatet ändå, och 
utgörs nyckelbiotopen av produktiv skogsmark borde skogsägaren med fördel kunna nyttja 
habitatet som frivillig avsättning. På så sätt behöver nyckelbiotoperna inte bli oanvändbara för 
skogsägaren även om de ligger på, för industrin sett, mindre strategiska platser. 

Ett större problem är att några markägare får bära större ansvar än andra då nyckelbiotoperna 
inte är jämt fördelade mellan markägare. Detta gör också att de frivilliga avsättningarna får 
väldigt olika karaktär beroende på var i landet de undersöks, vilket försvårar arbetet med 
kartläggningen. Zabel, Bostedt och Ekvall (2018) undersöker i sin rapport om det med hjälp 
av interna eller externa skatter skulle gå att göra fördelningen av naturvärden mer rättvis då 
den markägare som har mycket skyddsvärda bestånd på sin mark också bör få skälig 
ersättning. Detta skulle kunna ordnas antingen genom att de markägare som inte innehar 
några naturvärden betalar en skatt som finansierar skydd av naturvärden på andra marker eller 
genom en nationell skatt som ger myndigheter större budget att betala ut ersättningar vid 
konfiskerad mark. Detta är något som jag anser är väldigt viktigt då ekonomiska orättvisor 
och förluster är det som skapar de största konflikterna inom skogsbruket (Pohjanmies et al. 
2017). Om enskilda markägare tvingas avsätta stora arealer nyckelbiotoper och utöver det 
komplettera med frivilliga avsättningar produktiv skogsmark kan det bli markanta 
ekonomiska förluster för markägaren vilket i sin tur avskräcker andra markägare från att 
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skapa eller bevara naturvärden på sina marker. Det är idag känt att markägare ”städar undan” 
naturvärden för att slippa inskränkningar på sina skogsfastigheter (Dammberg 2018). 

FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	OCH	FRAGMENTERING	
Fragmentering av habitat är annonserat som ett av de allvarligare hoten mot biologisk 
mångfald (Zabel, Bostedt & Ekvall 2018). För att de frivilliga avsättningarna ska ge 
maximerad effekt för naturskyddet och inte bara bli ytterligare små fragmenterade bestånd är 
jag enig med de forskare som så entydigt trycker på behovet av landskapsperspektiv. Kritiken 
som forskarna lyfter fram angående de frivilliga avsättningarnas fragmenterade struktur finns 
även stöd för i ”Konventionen om Biologisk Mångfald” som inte bara ställer krav på den 
skyddade naturens omfattning utan även lyfter in att de skyddade områdena ska vara 
representativa och väl sammanlänkade (Naturvårdsverket 2018d). Zabel, Bostedt och Ekvall 
(2018) lyfter samtidigt svårigheterna med att applicera landskapsperspektiv när habitaten är så 
ojämnt fördelade. Något som kanske, som tidigare nämnt, skulle jämna ut sig bättre om höga 
naturvärden i allt högre grad skyddades formellt och de frivilliga avsättningarna uteslutande 
kunde utformas som korridorer eller ”stepping stones” mellan de formellt skyddade habitaten 
oavsett om de frivilliga avsättningarna då generellt selekterade lägre naturvärden. 

TRÄDSAMMANSÄTTNING	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Trädsammansättningen är mycket viktig för artmångfalden i ett habitat, enligt Paillet et al. 
(2009) är trädsammansättningen tillsammans med störningsregimerna det som påverkar 
artförekomsten mest. Trots att det framförallt är äldre lövbestånd som behöver öka i det 
svenska naturskyddet domineras de frivilliga avsättningarna av barrskog. Förhoppningen med 
de frivilliga avsättningarna har från början varit att mer produktiv skogsmark och fler 
lövbestånd ska fångas upp av skyddsformen (Skogsstyrelsen 2017b). Även om andelen 
lövbestånd jämfört med barr är högre i frivilliga avsättningar i förhållande till formellt 
skyddad skog räcker inte habitaten på långa vägar för att nå upp till etappmålen. Pettersson 
(2009) betonar dock att barr-dominansen framförallt är kopplad till norra Sverige och 
argumenterar för vikten av att avsätta barrskogsbestånd även i södra Sverige där barrskogen 
håller andra arter än i norr, för att inte skapa det omvända förhållandet i söder. För att komma 
till bukt med den sneda trädsammansättningen krävs långsiktigt arbete, vilket är beroende av 
varaktigheten hos de frivilliga avsättningarna, kombinerat med en mångfald av restaurerings- 
och skötselåtgärder som skulle kunna snabba på återskapandet av äldre lövrika bestånd. 

BESTÅNDSÅLDER	OCH	DÖD	VED	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Att gammal skog skyddas är bra då många höga naturvärden är kopplade till äldre bestånd. 
Många störningskänsliga arter är också beroende av den kontinuitet som skapas när ett 
bestånd får fortleva. Fridman (2000) tar dock upp att 82% av den totala mängden gammal 
skog (över 120 år, år 2000) återfinns utanför det formella naturskyddet i Sverige, skog som 
till viss del idag fångas upp av de frivilliga avsättningarna. Att glappet är så stort mellan 
produktionsskog och formellt respektive frivilligt skydd visar tydligt på vikten av att äldre 
bestånd tas ur bruk för att inte förlora de äldre successionsstadierna helt. Gustafsson och 
Perhans (2010) diskuterar i sin litteraturstudie riskerna med utvecklingen av allt äldre skyddad 
natur och allt yngre brukad skog. En utveckling som skulle ställa högre krav på den skyddade 
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naturen både i fråga om areal och skötsel av naturvärden för att överbygga förlusten av 
naturvärden i de allt yngre och mer intensivt brukade bestånden. 

De äldre bestånden har även en naturlig koppling till mängden död ved som under många år 
har varit i fokus gällande naturvårdsåtgärder i det svenska skogsbruket på grund av att det 
tidigare systematiskt tagits bort men med ny forskning visat sig vara ett mycket viktigt 
element för många arter (Johansson et al. 2013). Hägglund och Hjältén (2018) visar med sina 
resultat från de frivilliga avsättningarna att död ved behövs i många olika former för att 
tillgodose mångfalden av arter som nyttjar elementet. Det handlar dels om olika 
nedbrytningsstadier men även om trädarten, positionen och om den döda veden är stående 
eller liggande, solbelyst eller beskuggad, något som även flera artiklar som sammanfattas i 
litteraturstudien av Johansson et al. (2013) skriver vidare om. Paillet et al. (2009) menar att ett 
utökat naturskydd i större utsträckning måste fokusera på att tillgodose känsliga artgrupper 
med specifika element så som död ved. Tillsammans med Johansson et al. (2013) vill jag även 
belysa att en mångfald av död ved aktivt måste skapas kontinuerligt i såväl frivilliga 
avsättningar som formellt skyddad natur för att långsiktigt tillgodose de arter som idag är 
minskande på grund av dålig tillgång på död ved generellt. Om enskilda åtgärder utförs utan 
kontinuitet kommer den döda veden på lång sikt fortsätta att minska. 

ANPASSAD	SKÖTSEL	OCH	RESTAURERING	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
Efter att ha tagit del av flera studier med olika skötselmetoder och sett vad de kommit fram 
till anser jag att det är viktigt och kanske helt nödvändigt att använda en mångfald av 
skötselmetoder för att ge förutsättningar för en mångfald av arter. Detta är något som flera av 
studierna också konstaterar (Hjältén et al. 2017; Hobbs, Higgs & Harris 2009). Men det är då 
viktigt att fortsätta med försök på vetenskaplig basis för att kunna presentera resultat kring 
vilka metoder som är att föredra och sammanställa anpassade rekommendationer till 
markägare för den specifika platsen de verkar på. Här tror jag i enlighet med Roberge et al. 
(2015) att de frivilliga avsättningarna har en avgörande roll som försöksytor för enskilda 
markägare där framgångsrika forskningsresultat kring naturvårdande skötsel kan sättas i bruk 
i större skala. För att ett sånt scenario ska vara realistiskt behöver markägare få lättillgänglig 
information om hur de bör sköta sina avsättningar och uppmuntras till aktiv skötsel i större 
utsträckning. Även här bör kraven från certifieringarna definieras och höjas kring 
naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar. Dessutom bör kunskapen om naturvärden, 
miljömålen och skogsägarnas möjlighet att bidra, genom naturvårdande skötsel av frivilliga 
avsättningar, öka genom anpassade utbildningar för skogsägare. För de skogsägare som inte 
har möjlighet att själva anpassa skötseln av sina frivilliga avsättningar bör tjänsten kunna 
erbjudas av konsulter eller från Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen genom satsningar 
liknande gröna jobb (Skogsstyrelsen 2018). Alternativt utformat som ett avtal liknande de 
naturvårdsavtal som idag redan finns men med inkluderade skötselåtgärder av utomstående 
aktör. 

Resultaten kring att de lövdominerade NS-bestånden är mer normalfördelade jämfört med de 
barrdominerade NO-bestånden gällande ståndortsindex är intressanta då de visar att frivilliga 
avsättningar till viss del fångar upp lövbestånd på produktiv skogsmark. Om bestånden kan 
skötas på rätt sätt så kan de fungera som goda exempel på idealtypen av en frivillig 
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avsättning. Att uppmärksamma goda exempel på idealtypen av en frivillig avsättning är extra 
viktigt då definitioner och krav på frivilliga avsättningar ser olika ut och inte lyckas förmedlas 
enhetligt. Det är också utifrån idealbilder lättare att uppmärksamma markägare på om de har 
liknande bestånd på sina fastigheter och därmed motivera dem att avsätta bestånden. 

Det finns stora utmaningar för restaurering och skötsel av frivilliga avsättningar, framförallt 
verkar det handla och ekonomi och logistik. Det är även svårt att ställa så höga krav på varje 
enskild skogsägare som att kunna applicera en mångfald av anpassade skötselmetoder för 
varje frivillig avsättning som finns på fastigheten utefter de förhållanden som det specifika 
habitatet har. För att detta ska lyckas bra tror jag specialiserad kunskap behöver stå till 
förfogande antingen i form av anpassad rådgivning som Gustafsson och Perhans (2010) 
skriver om i sin litteraturstudie där de föreslår att naturvårdande konsulter kan analysera 
fastigheten och utforma önskelistor på vad som är eftersträvansvärt att skapa eller skydda på 
platsen och hur det kan genomföras. Något som även skogsägarna själva efterfrågar enligt 
Löfmarck, Uggla och Lidskog (2016). Ett annat alternativ är att det sätts i system att leja ut 
restaurering och skötsel av frivilliga avsättningar till företag som har utvecklat sin verksamhet 
i syfte att hjälpa markägare att optimera sina avsättningar i förhållande till vilka värden som 
är gynnsamma att utveckla på platsen. Mair et al. (2017) lyfter hur nya utmaningar angående 
skötsel och restaurering kan uppkomma i en framtid med ett allt mer ostabilt klimat med 
högre frekvens av stark naturlig störning i form av torka, skogsbränder, översvämningar och 
storm. För att möta sådana utmaningar krävs en ännu mer mångsidig skötsel med åtgärder 
som stärker den naturliga motståndskraften i ekosystemen. Hobbs, Higgs och Harris (2009) 
efterfrågar mer forskning på hur nya tillstånd i befintliga ekosystem kan komma att se ut med 
ett förändrat klimat och hur vi förvaltar eller återställer sådana. 

RESULTAT	FRÅN	SKÖTSELMETODER	I	FRIVILLIGA	AVSÄTTNINGAR	
De praktiska åtgärder i frivilliga avsättningar som undersökts i vetenskapliga artiklar är 
åtgärder som härmar naturliga störningseffekter. Det blir tydligt av resultaten att brand är en 
störning som i stor utsträckning saknas i skogsekosystemet idag då de har en så pass stor 
positiv effekt på artmångfalden. Att de olika skötselmetoderna som undersökts vetenskapligt 
gett så olika resultat visar hur viktigt det är att använda en mängd olika skötselmetoder för att 
tillgodose alla arter. För att förstå de olika arternas behov är det viktigt att fortsätta studera 
enskilda arter och artgrupper men även vilka typer av element och habitatförändringar som 
olika störningsregimer ger upphov till. Det är också viktigt att studera effekten av 
påskyndande åtgärder som till exempel ringbarkning och mekaniska trädskador som 
påskyndar trädåldrande (Bruun 2017; Götmark 2013) för att i större skala kunna arbeta med 
att snabbt återskapa saknade naturvärden där arter är akut hotade. För att förstå vart lokalt 
fokus borde ligga måste de lokala arternas status (utdöenderisk) från den svenska rödlistan 
(ArtDatabanken 2015) analyseras tillsammans med den lokala skogshistorian vilket skulle ge 
en bild av vad som borde prioriteras på platsen.  

SLUTSATS	
Sammanfattningsvis vill jag redogöra för frågeställningarna i arbetets inledning. De frivilliga 
avsättningarnas betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige är framförallt relaterat till 
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om avsättningarna lyckas omfatta den lövdominerade produktiva skogsmarken, som i väldigt 
liten utsträckning fångas upp av Sveriges formella skogsskydd. För att svara på det hänvisar 
jag till resultaten i denna litteraturstudie som visar att de frivilliga avsättningarna i högre grad 
än den formellt skyddade skogen finns i södra Sverige och därmed omfattar större andel 
lövdominerad produktiv skogsmark. De frivilliga avsättningarna lyckas alltså till viss del 
omfatta mark som inte redan finns representerad i Sveriges formella skyddsformer, men 
består ändå till största del, liksom de formella skydden, av lågproduktiv granskog i norra 
Sverige. Men för att förstå betydelsen av frivilliga avsättningar för den biologiska mångfalden 
behöver vi även besvara två av arbetets frågeställningar. Att de frivilliga avsättningarna har en 
högre andel lövdominerad produktiv skogsmark har med förutsättningarna i de frivilliga 
avsättningarna att göra. Avsättningarna, som ett dynamiskt komplement till de formella 
skydden, kan anpassas efter lokala behov och är inte beroende av naturvärden, areal eller 
varaktighet på samma sätt som de formella skydden. Dessutom ger de förutsättningar för att 
en större mångfald av skötselmetoder och habitat kan representeras i det svenska naturskyddet 
vilket skulle ha stor betydelse för den biologiska mångfalden på sikt. Även om många 
lövdominerade avsättningar idag innehåller färre biologiska naturvärden än äldre 
barrskogsbestånd kan de fylla en viktig funktion för den biologiska mångfalden i framtiden 
om lövbestånden får utvecklas och balansera upp bristen på lövskog i dagens skyddade 
skogsbestånd. Förutsättningarna som de frivilliga avsättningar har för att komplettera det 
formella skyddet av skog i Sverige är alltså goda om avsättningarna optimeras för att vara just 
en dynamisk skyddsform som anpassas för att skydda skog som är värdefull för biologisk 
mångfald men inte fångas upp av formella skyddsformer. Detta besvarar i sin tur en del av 
frågeställningen om vad de frivilliga avsättningarna bidrar med till Sveriges formellt 
skyddade natur. Även om de frivilliga avsättningarna tenderar till att, liksom Sveriges 
formella skydd, vara placerade på mindre ekonomisk mark så har de frivilliga avsättningarna 
högre bonitet och omfattar betydligt mer produktiv skogsmark än Sveriges formella skydd. 
De frivilliga avsättningarna bidrar alltså med en dynamisk skyddsform som skulle kunna 
utformas som ett nätverk av korridorer eller ”stepping-stones” med triviala 
utvecklingsbestånd mellan formella skyddsarealer och frivilliga avsättningar med högre 
biologiska naturvärden och längre varaktighet. De bidrar även med habitat som inte redan 
finns representerade i formella skyddsformer i form av produktiv skogsmark och 
lövdominerade bestånd. Med svaren på ovanstående frågeställningar blir det ändå klart att 
frivilliga avsättningar kan komma att ha stor betydelse för bevarandet av den biologiska 
mångfalden i Sverige. Detta på grund av att de frivilliga avsättningarna med sin dynamik har 
förutsättningarna att motverka fragmenteringen av skogslandskapet samtidigt som viktiga 
habitat i södra Sverige, som tidigare saknat skydd men visat sig ha stor betydelse för den 
biologiska mångfalden i allt större utsträckning omfattas av frivilliga avsättningar i och med 
att fler skogsägare certifierar sig. Även om majoriteten av de frivilliga avsättningarna 
fortfarande utgörs av granskog i norra Sverige har avsättningarna betydelse för den biologiska 
mångfalden då de generellt sett har högre bonitet och därmed bättre förutsättningar för en rik 
biologisk mångfald än de formella skydden på sikt. Detta förutsätter dock att en mångfald av 
skötselmetoder används samt att arbetet med att restaurera lövbestånd i de frivilliga 
avsättningarna utvecklas. 
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Hur väl fungerar då modellen med frivilliga avsättningar skog i Sverige? Med hänsyn till de 
olika aktörernas åsikter om modellen och resultaten av undersökta naturvärden kan det 
konstateras att modellen har potential att vara ett bra komplement till den formellt skyddade 
naturen i Sverige. Viktigt är då att målen och metoderna för att optimera avsättningarna, för 
att ge så lite inskränkningar i skogsägarnas ekonomi samt så stor nytta för övriga värden som 
möjligt, blir mer konkreta. Detta för att göra det enkelt och motivera sektorn att utveckla 
modellen vidare och förhindra intressekonflikter och uteblivna åtgärder. 

Hjälper de frivilliga avsättningarna slutligen till att jämställa skogsvårdslagens grundläggande 
mål – miljömålet och produktionsmålet? Om modellen med de frivilliga avsättningarna 
effektiviseras, optimeras och skärps för att gynna den biologiska mångfalden är det ett bra 
verktyg för att hjälpa till att nå de svenska miljömålen. De bidrar redan med en större areal 
produktiv skogsmark nedan fjällnära gränsen än den formellt skyddade naturen, vilket betyder 
mycket för miljömålet i Skogsvårdslagen. Samtidigt är det viktigt att öka intresset och 
förståelsen hos enskilda skogsägare såväl som sektorn i stort för betydelsen av att värna 
skogens värden utöver de ekonomiska om frivilligheten ska fungera på denna nivån utan att 
missbrukas för de ekonomiska värdenas vinning. Genom frivilliga avsättningar har 
skogsägare chansen att visa att de tar sitt ansvar enligt Skogsvårdslagen och därmed tar 
skogens alla värden och Skogsvårdslagens jämställda mål på allvar. 

Kritik som idag kan lyftas fram mot modellen är varför frivilliga avsättningar, om de sköts 
som de ska, inte i sin helhet kan redovisas offentligt. Något som hade ökat transparensen och 
allmänhetens förtroende för att skogsägare faktiskt tar sitt ansvar. Offentliggörandet hade 
också gynnat skogsägare som tar sitt ansvar då frivilliga avsättningar hade kunnat fungera 
som ett fönster utåt och visat att frivilliga bidrag avsätts för naturvärden samt synliggjort 
marknaden kring restaurering och skötsel av desamma. Kritik kan också lyftas mot att 
myndigheternas uppföljningar inte följer någon standard vilket gör det svårt att överblicka hur 
läget faktiskt ser ut idag. Dessutom är definitionen på vad en frivillig avsättning är inte den 
samma för Skogsstyrelsen och de båda certifieringarna. Något som väcker frågor om 
Skogsstyrelsens siffror på om den totala arealen frivilliga avsättningar stämmer, om inte alla 
avsättningar är gjorda efter skogsstyrelsens definition. 

De frivilliga avsättningarna fyller dock i vilket fall som helst en viktig funktion i att skapa en 
mångfald av skyddsmetoder för det svenska naturskyddet. För att optimera de frivilliga 
avsättningarna i förhållande till biologiska naturvärden krävs att de omfattar en mångfald av 
biotoper. För att denna mångfald av biotoper ska vara långsiktigt gynnsam för den biologiska 
mångfalden krävs även en mångfald av anpassade och varierade skötselmetoder, som 
kontinuerligt skapar och upprätthåller viktiga strukturer i habitatet. Frivilliga avsättningar ger 
på så sätt förutsättningar för mångfald i flera nivåer om ansvaret tas på allvar. 	

FORSKNINGSLUCKOR	OCH	REKOMMENDATIONER	
För att optimera modellen med frivilliga avsättningar behöver vetenskapsluckorna belysas. Då 
de frivilliga avsättningarna är relativt ny-implementerade i förhållande till det moderna 
skogsbruket i sin helhet behövs mer forskning på effekten av frivilliga avsättningar över tid. 
Artförekomsten behöver undersökas utförligare i de frivilliga avsättningarna samt hur olika 
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arter kan gynnas eller missgynnas av olika åtgärder och omformningar av avsättningarna. Fler 
olika skötselmetoder behöver prövas praktiskt för att undersöka hur de påverkar den 
biologiska mångfalden i avsättningarna i sin helhet men det behöver även undersökas hur 
logistiken kan effektiviseras för bästa möjliga placering av frivilliga avsättningar i landskapet. 
Dessutom behöver det undersökas hur ett bättre samarbete över fastighetsgränser skulle kunna 
utvecklas. Många forskare efterlyser ett landskapsperspektiv men det är inte undersökt hur det 
praktiskt skulle kunna utformas och vad det hade haft för effekter. Andra områden som inte är 
undersökta i dagens läge är hur vi gör det gynnsamt att skapa naturvärden. Det finns artiklar 
skrivna om drivkrafter för naturskydd, men vad tycker skogsägarna, och hur utformar vi 
modeller som i praktiken likställer ekonomiska, biologiska och sociala värden? Kan vi 
anpassa utbildningar och utveckla incitament för att motivera markägare att avsätta mer skog 
och göra det gynnsamt att återskapa och upprätthålla naturvärden i bestånden? Vad blir 
effekterna av skälig ersättning för skapade naturvärden? Åt andra hållet behöver införsel av 
påföljder vid miss-skötsel undersökas. Vad är rimliga påföljder för att inte värna skogens 
värden utöver de ekonomiska? Vad händer om marken säljs och värdefulla avsättningar inte 
prioriteras och bevaras därefter? Det är även fortsatt efterfrågat att utvärderingarna av läge, 
omfattning, kvalitet och varaktighet blir mer omfattande och tydliga. Detta gäller framförallt 
småskogsbruket där många av dagens siffror fortfarande är uppskattningar. Effekten av 
offentliggörande av frivilliga avsättningar är ytterligare ett område som skulle behöva 
undersökas, inte bara digitalt i kartverktyg utan även med markeringar i skogen likt 
markeringarna för övriga skydd. För att få perspektiv på situationen i Sverige hade 
jämförande studier mellan frivilliga avsättningar och motsvarande naturvårdssatsningar i 
andra länder varit eftersträvansvärt, samt vad skogsbrukare och myndigheter i andra länder 
anser om den svenska modellen.  
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BILAGA	1 
BEGREPPSFÖRKLARING	

Abiotiska faktorer – Icke levande faktorer som inverkar på ekosystem (tex. sol och vind). 

Bonitet – Skogsmarkens bördighet (påverkas av bl.a. klimat och jordmån). 

Biodiversitet (artdiversitet) – Se ”Biologisk mångfald (artmångfald)”.  

Biologisk mångfald (artmångfald) – Variationsrikedomen bland levande organismer. 

Ett rikt växt- och djurliv – Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål till 2020. 

Fjällnära skog – Avser skog reglerad i förordningen (SKSFS 1991:3) om gränsen för 
fjällnära skog. Här råder särskilda förutsättningar för skogsskötsel på grund av 
särintressen för naturvård, kulturmiljövård eller rennäring. 

Formellt skyddad skog – Sveriges formella skydd: Nationalparker, Naturreservat, 
Naturvårdsområden, Biotopskyddsområden, Naturvårdsavtal och Natura-2000 områden. 

Fragmentering – Begrepp inom skogsbruk och naturvård som syftar till att skogsarealer 
styckas upp och habitat blir isolerade från varandra vilket skapar stora problem för många 
skogslevande arter. 

Frivillig avsättning – minst 0,5 hektar sammanhängande produktiv skogsmark med höga 
naturvärden, kulturmiljövärden eller med betydelse för rekreation och friluftsliv (sociala 
värden). 

Gallring – Åtgärd inom trakthyggesbruk då sly och skadade plantor avlägsnas för att ge 
plats och ljus åt de träd som är friska och avsedda att ge virke vid en slutavverkning i ett 
senare skede. 

Gap-cutting – Skötselmetod där delar av beståndet avverkas men där virket ofta lämnas 
kvar för att simulera en naturlig störning som skapar luckighet i beståndet som annars 
skulle uppkomma genom till exempel storm eller översvämning. 

Gröna jobb – Satsning från Skogsstyrelsen 2018 där individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden får arbeta med praktiska åtgärder inom skogsbruk och naturvård. 

Grön skogsbruksplan – Upprättas då skogsägare certifierar sig för att nå 
certifieringskraven. 

Hektar (ha) – 10 000 kvadratmeter (m2) 

Hänsynsträd – Ofta äldre träd som lämnas kvar vid slutavverkning som hänsynsåtgärd. 
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Impediment – Mark som har lägre bonitet än produktiv skogsmark (se nedan). Producerar 
mindre än en kubikmeter (m3) virke per hektar och år. Olämplig för skogs- och jordbruk 
(t.ex. berghällar, myrmark och högfjäll). 

Kanteffekt – Uppstår då kanter utsätts för starkare abiotiska faktorer på grund av mindre 
omkringliggande skydd. 

Kryptogamer – Samlingsbegrepp för mossor, lavar och svampar. 

Levande Skogar – Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål till 2020. 

Mellanskogsbruket – Skogsägare med brukningsenheter större än 5 000 ha skog men som 
inte tillhör storskogsbruket. 

Målklassning – En process i den gröna skogsbruksplanen där det långsiktiga målet för att 
skapa ett mer hållbart skogsbruk bedöms i varje avdelning av skogsfastigheten vilket 
resulterar i ett anpassat skötselförslag för varje avdelning. 

Naturlig succession – Hur artsammansättningen i ett ekosystem förändras över tid, i och 
med att vissa arter etablerar sig tidigt vilka senare kan bli utkonkurrerade av sekundära 
arter. 

Naturvårdsavtal – Ett av de svenska formella skydden där markägaren sluter ett avtal med 
kommunen och berörda myndigheter om att avsätta habitatet för naturvård mot en mindre 
ersättningssumma. 

Naturvårdsbestånd – Detsamma som frivillig avsättning, uppdelat i naturvård skötsel 
(NS) och naturvård orört (NO) bestånd. 

Nyckelbiotop – Skoglig värdekärna som utifrån bestånds-, struktur-, eller art-förhållande 
bedöms ha stor betydelse för skyddsvärd flora eller fauna. 

Populationsdynamik – Begrepp som syftar till arters rörelsemönster inom populationer, 
ofta med större populationskärnor och mindre externa populationer i beroende av inflöde 
från populationskärnan. 

Produktiv skogsmark – Kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter (m3) virke per 
hektar och år. 

Röjning – Åtgärd inom trakthyggesbruk liknande gallring som används för att optimera 
virkestillväxten i en produktionsskog. Skillnaden är att röjningen görs vid ett senare 
tillfälle vilket medför att det som avverkas är större träd som kan användas till virke. 

Saproxyliska skalbaggar – Vedlevande skalbaggar som under någon fas i sitt liv är 
beroende av död ved ofta i en variation av olika nedbrytningsgrader. 
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Sektorsansvaret – Benämningen på frivilligheten under ansvar som skogsbrukare i 
Sverige har enligt Skogsvårdslagen. 

Slutavverkning – Sista åtgärden i cykeln inom trakthyggesbruk. Vid slutavverkningen tas 
generell hänsyn då äldre hänsynsträd, högstubbar och buffertzoner intill känsliga ytor så 
som kanter till vattendrag och sjöar ska lämnas. Resten av beståndet avverkas. 

Småskogsbruket – Skogsägare med brukningsenheter mindre än 5 000 ha skog. 

Storskogsbruket – Består av Sveaskog, Statens fastighetsverk, Bergvik skog, Holmen skog 
samt SCA skog. 

Storslagen fjällmiljö – Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål till 2020. 

Stepping stones – Översatt ”trampstenar”, ett begrepp inom biologi som syftar till att göra 
det lättare för arter att sprida sig t.ex. mellan större skogsområden med hjälp av mindre 
öar av bevarad skog i ett annars exploaterat landskap. 

Ståndortsindex (SI) – Ger ett mått på markens produktionsförmåga. 

Störningsregimer – De störningar som naturligt påverkar habitatet, hur ofta och i vilken 
utsträckning (t.ex. storm, översvämningar och brand). 

Trakthyggesbruk – Den skogsbruksmetod som idag används i Sverige med etablering av 
en generation, framförallt gran och tall med en omloppstid på ca 80år beroende på platsen, 
gallringar och slutavverkningar då högstubbar, hänsynsträd och hänsynsytor lämnas i 
olika grad beroende på om skogsägaren är certifierad eller inte och nya plantor sätts för att 
upprepa cykeln. 
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