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Sammanfattning 

Kalhyggesbruket har förändrat den svenska boreala skogsstrukturen. Marker har dikats ut och 

likåldriga monokulturer bestående av barrträd dominerar skogsbruket, vilket har gjort att 

många arter idag är hotade. Forskare poängterar dessutom att skogen är sårbar för 

skogsbränder, speciellt då klimatförändringar förväntas ge fler och längre torrperioder. Här 

undersöks utifrån intervjuer med aktörer inom det svenska skogsbruket, om- och hur man 

genom fokus på boreal skogsekologi kan minska risken för okontrollerade bränder.  

Skogsbränder är en del av den boreala skogsekologin, och implementering av bränning i 

skogsbruket skulle kunna minska risken för okontrollerade skogsbränder genom minskad 

mängd bränsle och gynna artmångfalden då många arter är beroende av återkommande 

bränder. Ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk med blandskog innehållande lövträd, gläntor 

och fler våtmarker främjar biologisk mångfald och minskar samtidigt brandkänsligheten. 

Dock behövs vid denna skogsbruksmetod nya system för ekonomisk avkastning utöver 

virkesvolym, exempelvis ersättning för skogsmarkens ekosystemtjänster. Högt tryck på 

fiberproduktion i övergången från fossilbaserade produkter utgör stor utmaning i en 

omställning av skogsbruket, och i det akuta läget bör en utveckling av brandförsvaret ses 

över. Detta parallellt med forskning på- och implementering av ekosystemanpassade 

skogsbruksmetoder. Forskning har tidigare visat på starka känslor och meningsskiljaktigheter 

kring skogsbruket, och en polarisering belyses i rapporten. Trots det, står de intervjuade 

aktörerna närmre varandra än väntat, då samtliga vill se ett hållbart skogsbruk där 

skogsekologin främjas. För att nå dit krävs större kunskap kring de boreala 

skogsekosystemen, hyggesfria skogsbruksmetoder, återställande av våtmarksarealer, 

forskning på skogsbruksmetoder som implementerar brand, samt kommunikativt arbete 

mellan aktörer inom det svenska skogsbruket.  

NYCKELORD: skogsbruk, skogsekologi, skogsbrand, biologisk mångfald, klimatförändring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Abstract 

Clear-cut forestry caused a shift in forest structure in Sweden. Drained wetlands and even-

aged monocultures have caused habitat loss, which threaten many species. Scientist argue that 

this forest type is particularly sensitive to fire, especially as climate change is expected to 

cause more dry periods. By interviewing stakeholders in Swedish forestry, this report 

investigates if- and how sensitivity to forest fire can decrease by focusing on ecosystem 

sustainability within the boreal forest. Wildfires are part of boreal forest ecology and many 

species depend on it. Implementing prescribed burnings in the forestry would sustain 

biodiversity and can decrease fire sensitivity. Retention forestry that includes deciduous tree 

species, glades and wetlands maintains biodiversity whilst reducing fire sensitivity. Though, 

this type of forestry generates lower timber volumes, and systems regarding financial yield 

from other resources such as ecosystem services are required. The transition from fossil 

products causes pressure on Swedish forestry, and the immediate action for diminishing fire 

risk hence includes development of wildfire suppression. This should be done parallel to 

research on- and implementation of ecosystem adapted forestry models. Research has shown 

that forestry raises strong feelings, and respondents in this report mention polarization within 

Swedish forestry. Though, the stakeholders appear to stand closer opinion-wise, as they all 

want to see a resilient forestry where forest ecology is maintained. To achieve this, we need 

greater knowledge about the boreal woodlands, retention forestry, restore wetlands, research 

on forestry models that include burnings, and healthy communication between stakeholders 

within Swedish forestry. 

KEY WORDS: forestry, forest ecology, forest fire, biodiversity, climate change 
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Förord 

Efter en spännande tid av uppsatsskrivande vill jag rikta ett stort tack till min handledare 

Kristian Eno, som kontinuerligt uppmuntrat och givit konstruktiv kritik. Även ett stort tack till 

mina föräldrar, som stöttat mig under arbetets gång. Och sist men inte minst, ett extra stort 

tack till respondenterna som ställt upp i intervjuerna som givit underlag till arbetet! Det har 

varit spännande att analysera Era ord och tankar. Jag hoppas att jag speglat det ni uttryckt på 

ett tydligt och rättvist sätt, och att uppsatsen ger upphov till intressant läsning. 
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1 Inledning 

Det moderna kalhyggesbruket har det senaste seklet haft stark inverkan på strukturen i de 

svenska skogarna. Åldersfördelningen har skiftat mot yngre trädbestånd med monokulturella 

planteringar, alternativt områden som domineras av en trädart (Ekelund & Hamilton 2001, 

Linder & Östlund 1998). Antalet grova, gamla levande och döda träd har minskat drastiskt 

och naturvärden i skogsmark likaså. Skogens biodiversitet har påverkats negativt, och i 

studier av boreala nyckelbiotoper i de centrala delarna av landet hittades endast en tiondel av 

de naturvärden som är jämförbara med urskog. Forskningen visar på att orsakerna till de 

minskade värdena främst beror på hyggesbrukets exploatering samt frånvaron av naturliga 

störningar som exempelvis skogsbränder, vilka människan med tiden kontrollerat till större 

grad. (Ericsson et al. 2005, Linder & Östlund 1998) Dock har klimatförändringen genom 

växthuseffekten bidragit till att skogsbränder på senare tid ökat i omfattning. I Kanada, där 

skogsbrandforskning pågått en längre tid, har forskare sett en ökad trend av antal 

skogsbränder och deras intensitet (Hanes et al. 2019, Wotton et al. 2017). Sommaren år 2018 i 

Sverige var mycket torr, och till följd av torkan rasade många större skogsbränder i landet 

(SMHI 2018a). Under en svensk sommarsäsong är ett 100-tal bränder normalt, men år 2018 

var extremt med över 500 upptäckta bränder. De mest omfattande bränderna bröt ut i 

mellersta delarna av landet under mitten av juli månad, och täckte sammanlagt en areal på 

över 18 000 hektar (MSB 2018). Klimatforskning vid Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut, SMHI, har framställt klimatscenarier som tyder på att antal dagar med 

högre temperaturer och torka i framtiden kommer att öka, vilket innebär att brandrisksäsongen 

förlängs och högriskperioderna för bränder blir fler (SMHI 2018b, SMHI 2019). Forskning 

som genom simulering förutspått klimatförändringens framtida påverkan på 

skogsbrandsutveckling i den boreala regionen, tyder på att bränder kommer att öka i intensitet 

och omfattning (Groot et al. 2013).  

De kanadensiska skogsbrandsforskarna Mike Flannigan och Mike Wotton uttalar i en 

dokumentärfilm av Vetenskapens värld i Sveriges Television, SVT, att svensk 

produktionsskog dominerad av monokulturer bestående av barrträd är brandkänslig, och hur 

ökat inslag av lövträd och våtmarker som innehåller större mängder fukt skulle kunna hindra 

och mildra brandförloppet vid skogsbrand (Vetenskapens värld 2019). Våtmarker är även ett 

viktigt habitat för många hotade arter. De räknas till skogliga impediment, dvs. lågproduktiv 

mark, och har genom tiderna till stor del dikats ut för att öka arealen produktiv skogsmark i 

Sverige (Michanek & Zetterberg 2017, Naturvårdsverket 2019a). I dokumentärfilmen av 

Vetenskapens värld (2019) menar skogsbrukschefen Fredrik Klang på skogsbolaget Sveaskog 

AB att ett ökat lövträd- och våtmarksinslag inte är lösningen för att minska riskerna för 

skogsbrand, och poängterar i motsats till den kanadensiska forskningen att stat och kommun 

borde satsa mer på brandförsvar med fler helikoptrar för att snabbt och effektivt kunna släcka 

bränder som brutit ut. Den privata skogsägaren Annie Johansson uttalar även att barrträd är 

det trädslag som genererar den största ekonomiska vinsten, och att brandförsäkring genom fler 

lövträd skulle vara orimligt dyr i och med produktionsförlusten (Vetenskapens värld 2019). 

Hur ser forskningen och olika aktörer kopplade till skogsnäringen på det svenska 

kalhyggesbruket i förhållande till ökad brandrisk? Har föregående års varma och torra 
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sommarväder gett upphov till nya tankar kring skogsskötsel? Kan det svenska skogsbruket 

utvecklas ur ett skogsekologiskt hållbarhetsperspektiv, och genom det möta och hantera 

framtidens förutspådda ökning av skogsbränder? 

2 Bakgrund 

2.1 Det svenska skogsbruket - virkesproduktion & naturhänsyn 

Av Sveriges 40,7 miljoner hektar landareal utgörs drygt hälften av produktiv skogsmark. 

Majoriteten av den produktiva skogsmarken, ungefär 16 miljoner hektar, återfinns i det 

boreala skogsbältet (Sveriges officiella statistik 2014). Enström (1997) beskriver i sin bok hur 

skogen har haft stor betydelse för det svenska samhället genom tiderna, framförallt när träkol 

brukades industriellt som bränsle i gruvdriften som tog fart på 1500–1600 talet. Skogen är en 

viktig resurs och det har därför varit nödvändigt att reglera hur denna ska nyttjas, inte minst 

för att olika intressen ska kunna komma överens. Redan på medeltiden fanns regler för hur 

skogen skulle nyttjas, men den första moderna skogsvårdslagen slogs fast först 1903 (Enström 

1997). I en granskning av historiska data på svenska skogar, som fram till slutet av 1800-talet 

inte brukats för kommersiellt skogsbruk, såg Linder & Östlund (1998) stora strukturella 

skillnader i den boreala skogen mellan år 1885–1996. Tidiga data beskrev strukturen hos en 

naturlig boreal skog som dominerades av gamla och grova levande och döda träd. Genom 

ökad exploatering under 1900-talet, samt färre störningar som exempelvis skogsbrand, sågs en 

tydlig förändring där de äldre trädbestånden i slutet på 1900-talet var mindre än 1 % och 

grova träd och död ved hade minskat med 90 %. Generellt hade trädbestånden blivit både 

yngre och tätare än tidigare (Linder & Östlund 1998). Kalhyggesbruket och skogsplantering 

tog fart i hela landet under 1900-talets andra hälft, och är den stora anledningen till att 

skogsbruket nu innebär jämnåriga trädbestånd som utgörs av monokultur eller något 

diversifierad men med en dominerande art (Ekelund & Hamilton 2001).  

Dagens skogsbruk utgår från ett skogspolitiskt beslut som togs år 1993, då man reviderade 

1979 års skogsvårdslag, om att produktions- och miljömål inom skogsbruket ska väga lika 

enligt lag (Skogsstyrelsen 2019, SFS 1993:553). Som en följd av det nya styrdokumentet som 

lyfte fram miljöhänsyn som en viktig del i skogsbruket, började kalhyggesbruket ifrågasättas 

allt mer och andra skogsbruksmetoder debatterades oftare (Espmark 2017). De alternativa 

metoderna som diskuterades var främst de hyggesfria, vilka utesluter kalavverkning och kan 

gynna artmångfald då man genom selektiv huggning tillåter en kontinuitetsskog med mindre 

drastiska förändringar än vid slutavverkning. Förutom ur naturvårdssynpunkt kan också 

virkesproduktionen dra nytta av kontinuitetsskog i vissa marker med hög bonitet, då nya 

trädplantor inte konkurreras ut av kraftigt växande hyggesvegetation på bördiga marker. 

Hyggesfritt skogsbruk regleras på samma sätt som kalhyggesbruk i skogsvårdslagen, och skall 

endast användas i enlighet med den som ett komplement till hyggesbruk när det anses 

lämpligt i förhållande till mark och bestånd (Bengtsson & Rosell 2010). Frivilliga 

certifieringar utgör ett marknadsdrivet verktyg som sedan den senare delen av nittiotalet syftar 

till att gynna ett mer ansvarsfullt skogsbrukande. Ökad skogsavverkning världen över och 

misslyckade försök att bromsa avskogningen politiskt, gjorde att människorättsorganisationer 

och miljörörelser arbetade fram ett marknadsdrivet verktyg för att frivilligt främja ökat 
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miljöansvar inom internationellt skogsbruk (FSC 2019). Arbetet har för dagens svenska 

skogsbruk inneburit att två certifieringar används, FSC (Forest Stewardship Council) och 

PEFC (Pan European Forest Certification), varav den senare har den största andelen 

certifierad skogsareal i Sverige (Svenska PEFC 2013). De krav som ställs på en certifierad 

skogsbrukare naturvårdsmässigt i och med PEFCs standard är exempelvis att död ved skall 

skapas, lövinslag gynnas, naturvärdesträd sparas, samt att minst 5 % av 

skogsproduktionsmarken avsätts i naturvårdssyfte (Svenska PEFC 2015). Trots dessa 

naturhänsynsinriktade certifieringar bedömer ArtDatabankens nationella rödlista (2015) att 

skogen hyser ett stort antal hotade arter och utgör ett viktigt habitat för hela 42 % av de 

rödlistade arterna. Drygt hälften av samtliga hotade arter utnyttjar skogen någon gång under 

sin livscykel, och nio av tio svampar som redovisas i rödlistan är knutna till skogsmiljö. Just 

skogsavverkning och hyggesbruk som minskar andelen kontinuitetsskog bedöms påverka upp 

mot 1 300 arter mycket negativt (ArtDatabanken 2015). Våtmark är ytterligare en viktig 

biotop som har missgynnats av skogsbrukets moderna metoder. Även de sticker ut genom att 

hysa ca 19 % av Sveriges rödlistade arter. Under de senaste hundra åren har nära en fjärdedel 

av de svenska våtmarkerna försvunnit, och ungefär hälften av de förlorade arealerna har torkat 

upp genom utdikningar som gjorts för att gynna skogsproduktion (Naturvårdsverket 2019a). 

2.2 Det boreala skogsbältet och brandutveckling 
Campbell et al. (2015) beskriver hur de skogdominerade biomen ofta har en struktur 

bestående av olika vegetativa lager där trädkronorna representerar det översta lagret följt av 

lägre träd, buskar, markvegetation, förna och slutligen rhizosfären. Störningar är frekvent 

förekommande i ekosystem och bränder är en vanlig typ av störning i den cirkumpolära 

taigan, där vissa arter är beroende av återkommande brand för reproduktion eller för att inte 

konkurreras ut av andra arter. Skogsbränderna bidrar till att skapa ett mosaiklandskap som 

främjar en mängd olika artsamhällen (Campbell et al. 2015). Sverige innefattas till största del 

i det boreala barrskogsbältet och har fem skogregioner (Figur 1). 

 

Figur 1. Sveriges fem skogsregioner: 1 fjällskog, 2 nordboreal, 3 sydboreal, 4 boreonemoral, 

5 nemoral (Naturvårdsverket 2019b). 
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Clear et al. (2013) studerade hur vegetationen och brandfrekvensen sett ut ur ett historiskt 

perspektiv över 5000 år i ett naturreservat med boreal skog i Södra Finland. Människans 

påverkan på skogsbrandsfrekvens och vegetation visade sig variera och var låg under de tidiga 

studerade årtusendena då skogen i området bestod av varierande trädarter, både löv och barr. 

Människans mer frekventa nyttjande av eld vid exempelvis svedjebruk gav en tätare 

brandfrekvens, så pass att vegetationens diversitet minskade betydligt. Senare minskade åter 

brandfrekvensen i och med effektivare brandbekämpning, vilket skapat dagens situation med 

färre bränder och större andel gran (Picea abies) i skogen. Clear et al. (2013) drar slutsatsen 

att människans utbredning i södra boreala Finland har haft stor påverkan på skogsbrändernas 

frekvens och en negativ inverkan på biodiversiteten i området, och menar att florans tidigare 

höga artdiversitet kunde varit bevarad om inte människan förändrat den naturliga 

brandfrekvensen. En studie av historiska data på biodiversitet i nyckelbiotoper i centrala 

delarna av Sverige, visade att biotoperna förändrats drastiskt sedan mitten av 1900-talet när 

det kommersiella skogsbruket tog fart. I nutid innehöll mindre än 10 % av områdena 

naturvärden att likna med boreal urskog, och författarna av studien drar slutsatsen att 

nyckelbiotopernas fallande värde beror till största delen på kontroll av- och minskat antal 

skogsbränder på grund av förbättrat brandförsvar samt ökad exploatering genom ett modernt 

och allt mer intensivt skogsbruk (Ericsson et al. 2005). För att gynna den biologiska 

mångfalden och dess hotade arter genomförs naturvårdsbränningar i skyddade Natura 2000-

områden genom det EU-finansierade projektet Life-Taiga under åren 2015–2019 (Life-Taiga 

2019a). Bränningarna som utförs främst i talldominerad skog lämnar efter sig ett stort antal 

döda träd, vilka bland annat försörjer flertalet hotade svampar och vedlevande insekter som är 

beroende av brand. Efter brand ökar också ljus- och värmeinsläppet vilket gynnar växtligheten 

i markskiktet, som annars kvävs när granar och mossbestånd tar över i avsaknad av brand 

(Life-Taiga 2019b).  

I en studie av Hély et al. (2000) har man genom datasimuleringar visat att markbränder 

sprider sig långsammare i lövskog och blandskog i jämförelse med barrskog, samt att skog 

med lövinslag hade ett mindre intensivt brandförlopp. I de tre skogskategorierna jämfördes 

mark- och buskskiktets struktur och man fann ingen skillnad i total mängd bränsle 

representerat av buskar, grenar och kvistar eller förna. Barrskogen hade dock en betydligt 

större mängd i kategorin kvistar och ris än lövskogen. Hély et al. (2000) avslutar med att 

konstatera att brandrisken kan öka i och med en framåtskridande succession i boreal skog, då 

bestånden skiftar mot att bestå alltmer av barrträd i avsaknad av störningar. Liksom Clear et 

al. (2013) beskriver Hély et al. (2000) att en av anledningarna till att naturligt förekommande 

skogsbränder minskar är människans effektiva brandbekämpning. Blauw et al. (2017) 

studerade hur skogsbränder spred sig stegvis mellan mark och grenverk, och tvärt om, i 

förhållande till olika trädarter. Undersökningen som gjordes i nordlig boreal skog visade att 

trädarternas olika morfologi och kemiska egenskaper hade betydelse för brandförloppet. 

Bland de tre olika trädarterna som omfattades av studien utgjorde gran (Picea abies) och tall 

(Pinus sylvestris) större risk för att markbrand skulle spridas uppåt och utvecklas till 

kronbrand, och likadant från krona till mark, i jämförelse med björk (Betula pubescense). Här 

dras slutsatsen att barrträdens högre innehåll av kemiska substanser så som terpener och lägre 

fukthalt gör dem, och förnan nedanför dem, mer lättantändliga än björken. Förnans 
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egenskaper som bränsle i skogsbrand visade sig oftast mer kompakt i björkskog, vilket 

försvårade antändning och förhindrade brandförlopp. Studiens resultat indikerar på att risken 

för antändning och spridning av skogsbrand ökar i barrika bestånd i jämförelse med skog 

dominerad av björk. Blauw et al. (2017) diskuterar även den morfologiska skillnaden mellan 

gran och tall som en faktor som påverkar antändningsrisken mellan grenverk och mark, då 

granens grenar tenderar att finnas i nära anslutning till marken i jämförelse med tallens ofta 

betydligt högre krona och kala stam. I ytterligare en studie i boreal skog i västra Kanada fann 

Parisien et al. (2011) att bränslet, bestående levande- och dött organiskt material, hade störst 

betydelse i jämförelse med väder och områdets normala antändningsrisk, när man undersökte 

vad som påverkade den förväntade brandrisken. Det diskuteras att ett landskap med en viss 

typ av bränsle påverkar sannolikheten för att en skogsbrand bryter ut.  

I en rapport av Whitman et al. (2018) undersöktes hur markegenskaper, vegetationens struktur 

och artsammansättning samt väder påverkar hur stor åverkan en skogsbrand har på 

vegetationen och marken. Brandpåverkan var skiftande och vissa delar av brandområdena 

lämnades orörda, men upp mot 40 % av arealen som undersöktes drabbades av intensivare 

bränder där både träd och markskikt dog. Brandens intensitet ökade i tätare bestånd, samt där 

barrträd hade lägre kronhöjd, och minskade där det fanns fullvuxna träd med större 

stamsnittsarea. Dock hade låg kronhöjd ingen påverkan på brandutveckling och 

brandintensitet i ekosystem som innefattade våtmarker, och våtmarker hade generellt en 

dämpande effekt på brandpåverkan i jämförelse med högland. I studien föreslås att förvaltning 

av skog kan göras utifrån skogens riskfaktorer för brand utifrån parametrarna väder, terräng 

(högland, våtmark), samt vegetationens artkomposition och struktur. Författarna menar att 

onödiga resurser inte behöver läggas på att exempelvis skapa kontrollerade bränder i 

brandförebyggande syfte om skogsförvaltaren vet med sig att området inte har en större risk 

att drabbas av en intensiv skogsbrand (Whitman et al. 2018). Ytterligare en undersökning 

påvisar att fukt är den viktigaste faktorn som gör att en brandhärjad skog uppvisar en mosaik 

då vissa delar av skogen undkommer brand. Studien omfattade en blandbarrskog i östra 

Kanada belägen i ett relativt platt landskap, och man kunde utesluta brandbarriärer, bränsle 

och topografi som orsaker till att vissa platser i skogen inte antändes. Man konstaterade att 

fuktiga platser hade bäst skydd mot skogsbrand (Ouarmin et al. 2016). 

3 Syfte 

Syftet är att klarlägga huvudaktörers uppfattning och syn på dagens svenska skogsbruk i 

förhållande till skogsbruksmetoder, skogsekologi och skogsbrandsrisk i boreal skog. Utifrån 

denna bakgrund och aktuell forskning på området, undersöks vilka eventuella insatser och 

åtgärder som krävs för ett ekologiskt hållbart skogsbruk där okontrollerade bränder förebyggs. 

4 Frågeställning 

- Kan dagens svenska skogsbruk utvecklas och förebygga okontrollerade 

skogsbränder genom fokus på boreal skogsekologi? 

- Hur skulle svensk skogsnäring kunna arbeta utifrån ett skogsekologiskt 

perspektiv? 



10 
 

5 Material och metoder  

 

5.1 Intervju som verktyg 

En kvalitativ studie utfördes genom semistrukturerade djupintervjuer med centrala aktörer 

inom det svenska skogsbruket. Detta för att kartlägga synen på dagens- och framtidens 

skogsnäring i förhållande till skogsekologi, den rådande klimatförändringen och ekologisk 

hållbarhet. Att använda intervju som undersökande verktyg ger möjlighet till ett personligt 

möte där följdfrågor kan ställas för att klargöra informantens uppfattning i ämnet.  

”A skilful interviewer can follow up ideas, probe responses and investigate motives and 

feelings..”  

(Bell, 2010, s. 161) 

Intervjuerna utfördes via telefon med en informant per tillfälle, och spelades in för att 

underlätta hanteringen av materialet. Samtalet utgick från ett antal frågeområden som berör 

svensk skogsnäring, klimatförändringen, skogsbrandforskning, skogsekologi och biologisk 

mångfald. Materialet som erhölls från respondenterna transkriberades, och vid granskande av 

intervjusvaren användes ett analysinstrument för att tydliggöra teman i förhållande till 

huvudfrågorna (Braun & Clarke 2006). Enligt överenskommelse erbjöds respondenterna att ta 

del av- och godkänna den information och de citeringar som används i studien. Detta främst 

för att respondenten skulle känna sig trygg i att mina uppfattningar och vad personen uttalat 

stämmer överens med det hen anser som representant för den aktuella aktören.  

5.2  Respondenterna 

De fem respondenterna var ett större privat skogsbolag, försäkringsbolag, statliga 

myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, samt en ideell naturvårdsorganisation. 

Bland ägarna av svensk produktionsskog är ungefär hälften av dem enskilda ägare och en 

fjärdedel privatägda aktiebolag, följt av statliga skogsbolag som äger ca 14 % (Sveriges 

officiella statistik 2014). Då privata skogsbolag äger en stor del av svensk produktionsskog, 

och jag inte anser att enskilda ägare bör gå först i en eventuell utveckling av skogsbruket, var 

det naturligt att tillfråga ett privat skogsbolag om att medverka i studien. Försäkringsbolagen 

har en nyckelroll i skogsbruket genom att försäkra skogsegendom i förhållande till dess 

ekonomiska värde, samt informera om risker och hur de kan förebyggas exempelvis i 

förhållande till naturskador så som skogsbrand (Länsförsäkringar 2019a, Länsförsäkringar 

2019b). 2018 års bränder blev liksom skogsbranden i Västmanland 2014 påfrestande för 

försäkringsbolagens ekonomi, och det finns en diskussion kring hur och om premienivåer kan 

komma att påverkas i och med den ökande risken för skogsbränder. Vid ett möte menar 

branschorganisationen Svensk Försäkring att man kommit fram till att det svenska samhället 

bör se över och öka kapaciteten för att bekämpa skogsbränder (Svensk Försäkring 2018). Då 

försäkringsbolagen påverkas av brand- och skaderisker i skogen, var det viktigt att spegla 

deras tankar i arbetet. Regeringen, alternativt den myndighet som regeringen beslutar ska ha 

ansvaret, har enligt 30 § skogsvårdslagen rätt att meddela föreskrifter som ska följas utifrån 

natur- och kulturmiljövårdens intressen. Skogsvårdsförordningens 30 § beskriver bland annat 
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att Skogsstyrelsen i samråd med Naturvårdsverket, och på lokal nivå även kommuner, fått 

förtroendet att meddela föreskrifter rörande natur- och kulturmiljövården i skogsbruket 

(Skogsstyrelsen 2019a, SFS 1993:553). Då dessa statliga myndigheter spelar en viktig roll i 

skogsbrukets regleringar och miljövård var deras åsikter viktiga att inkludera i studien. Ideella 

miljöorganisationer har och har haft betydelse för många miljöpolitiska beslut genom åren 

(Sveriges Natur 2009). Exempelvis har Sveriges äldsta och största miljöorganisation 

Naturskyddsföreningen varit opinionsbildande och drivande i frågor gällande alltifrån 

reglering av miljögifter till exploatering av skyddad natur (Naturskyddsföreningen 2019). Att 

få ta del av deras uppfattning kring ekologisk hållbarhet inom skogsbruket var därför viktigt.  

6 Resultat 

6.1 Översikt 

Med utgångspunkt i huvudfrågorna i studien, identifierades under analysen av intervjusvaren 

fyra temaområden: 

• Brand - en naturlig del av det boreala skogsekosystemet 

• Ett diversifierat skogsbruk minskar känslighet för okontrollerade skogsbränder och 

gynnar artmångfald 

• Brandbekämpning och ansvar 

• Aktörernas tankar om arbetet framåt inom svensk skogsnäring 

Majoriteten av respondenterna poängterar att brand är en naturlig del i boreal skogsekologi. 

Man nämner även att det brinner lite i förhållande till vad som är normalt på grund av 

människans effektiva brandbekämpning. Brandbekämpningen och klimatförändringen menar 

man även kan bidra till mer omfattande bränder, då bränslet byggts upp i markerna i avsaknad 

av brand och klimatförändringen orsakar längre torrperioder. 

De flesta respondenterna anser att kalhyggesbruket är sårbart för exempelvis torka och 

insektsangrepp, och att ett varierat skogsbruk skulle vara bra både ur brandrisksynpunkt och 

för den biologiska mångfalden. Det moderna skogsbruket anses ha påverkat den biologiska 

mångfalden negativt. Respondenter vill se ekosystemanpassade skogsbruksmetoder och 

återskapa våtmarker, både för att främja mångfalden och för att minska exempelvis 

brandrisker. Det råder oenighet i frågan om huruvida markägare har börjat variera sitt 

skogsbrukande i förhållande till risker och naturvärden. Här problematiseras att marknaden 

gynnar plantering av gran i och med massa-industrin och ersättning av fossilbaserade 

produkter. Det finns visioner om ett annat skogsbruk där kvalitetstimmer tas fram för 

byggnation, vilket man menar skulle vara mer hållbart både ur natur- och klimatsynpunkt.  

Respondenter hävdar att det är markägarnas egna initiativ och intresse som avgör om man 

agerar i brandförebyggande syfte genom att exempelvis inte avverka i högriskperioder med 

torka, övervaka sina marker och ha beredskap att släcka. Medvetenhet och övervakning anses 

av flera vara de mest effektiva verktygen i dagsläget för att motverka brand, men man 

poängterar även fördelarna med en diversifierad skog och riskerna med exempelvis färre 

våtmarker ur brandrisksynpunkt. Man menar att markägarnas övervakning av markerna 
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behöver förbättras för att kunna upptäcka och släcka i tid, samtidigt som brandförsvaret är i 

behov av utveckling. En respondent anser liksom flera andra att samhället ska stå för 

brandbekämpning i ett akut och livshotande läge, men poängterar även att skogsföretagen inte 

tar ett tillräckligt stort ansvar i förebyggandet av bränder.  

I arbetet framåt inom svenskt skogsbruk anses det viktigt att uppfylla krav på 

naturvårdsåtgärder genom exempelvis certifieringar. Respondenter menar att rådgivning till 

markägare är en väsentlig del i att främja blandskogar, och man önskar att framtida statlig 

budget ska rymma mer rådgivning om variation i skogsbruket och naturvårdande skötsel. Man 

lyfter även forskning som en viktig del i arbetet framåt, och främst studier på alternativa 

skogsbruksmetoder.  Respondenterna menar även att skogen bör värdesättas ur fler aspekter 

än producerad virkesvolym, exempelvis ekosystemtjänster. Respondenter nämner också ett 

polariserat debattklimat i frågor som rör svenskt skogsbruk. 

6.2  Redovisning av intervjusvaren 

Nedan redovisas intervjusvaren utifrån de fyra temaområden som tydliggjorts i analys av 

intervjumaterialet. Kursiverad text är citat från respondenter. 

6.2.1 Brand - en naturlig del av det boreala skogsekosystemet 
 

Fyra av fem respondenter poängterar att brand är en naturlig del i det boreala 

skogsekosystemet, och att bränder var mer förekommande innan människan började 

kontrollera dess framfart.  

”Det var ju i den gamla skogen när det inte fanns skogsbruk så var ju det den 

naturliga föryngringsmetoden.” 

Försäkringsbolag 

De vill understryka att skogsbränder inte är någon katastrof utan snarare att det brinner- och 

har under lång tid brunnit för lite ur en ekologisk synpunkt.  

”Vi har ju bekämpat brand så till den grad att det faktiskt har blivit problem 

för den biologiska mångfalden. Så att, rent ekologiskt så ser jag ingen fara 

med att skogsbränder skulle öka utan snarare tvärtom.” 

 Privat skogsbolag 

Dock nämner flera att dagens bränder kan vara mer intensiva då den glesa brandfrekvensen 

bidragit till att bränslet, förnan, byggts upp i skogsmarkerna.  

”…effekten av de bränder som är nu, de är ju egentligen onaturliga på grund 

av att man har bekämpat brand under för lång tid, så att det har byggts upp för 

mycket bränsle i skogen.”  

Privat skogsbolag 

Den ideella naturvårdsorganisationen poängterar att de yngre träd som dominerar skogsbruket 

inte är lika motståndskraftiga mot brand. 
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”Äldre tallar med pansarbark, de står emot bränder mycket bättre än yngre 

träd också.” 

Ideell naturvårdsorganisation 

Även klimatförändringen nämns som en bidragande faktor till större skogsbränder. 

”Sen kommer klimatförändringarna få konsekvenser som gör att de där torra 

perioderna gör att det släcker sig inte på det sättet som vi är vana vid, utan det 

kan vara en torrperiod på kanske två tre veckor mot normalt ett par tre 

dagar.”  

Försäkringsbolag 

 

6.2.2 Ett diversifierat skogsbruk minskar känslighet för okontrollerade 

skogsbränder och gynnar artmångfald 

Majoriteten utav respondenterna menar på att det monokulturella kalhyggesbruket är sårbart 

och att ett mer varierat skogsbruk skulle vara att föredra, både ur brandrisksynpunkt och för 

att främja biologisk mångfald. Respondenterna nämner att dagens moderna skogsbruk med en 

dominerande art blir känsligt för exempelvis torka och insektsangrepp. 

”…det moderna skogsbruket, om man får kalla det det då, med 

trakthyggesbruk och monokulturer och så där, det ökar ju då känsligheten för 

torrperioder, då har man liksom lagt alla ägg i samma korg.”  

Försäkringsbolag 

Den ideella naturvårdsorganisationen är tydlig med att man vill låta skogarna föryngras 

naturligt och främja blandskogar. Man påpekar att likåldriga monokulturer är sårbara för 

klimatförändringarnas effekter. 

”…vi måste gynna blandskogar för annars kommer inte vi fixa 

klimatförändringarna i Sverige.” 

Ideell naturvårdsorganisation 

Den ideella naturvårdsorganisationen och försäkringsbolaget anser även att det är viktigt att 

återskapa och skydda våtmarker, som både är viktiga för biologisk mångfald och i 

förebyggande av brand. Naturvårdsorganisationen betonar att man bör fasa ut 

kalhyggesbruket och ersätta det med ekosystemanspassade metoder.  

”Arter utrotas mycket fortare än vad som anses vara naturligt och det svenska 

skogsbruket har också spelat en stor roll i varför vi nu har nästan 1800 

skogslevande växt- och djurarter idag som är rödlistade dvs nära hotade eller 

hotade. Och en stor anledning till varför de är det, är på grund utav förlust av 

deras livsmiljöer och då spelar skogsbruket en stor roll i det.” 

Ideell naturvårdsorganisation 

Försäkringsbolaget resonerar att man genom att ha mer kunskap om varje hektar kan anpassa 

skogsbruket efter områdets egenskaper, och se till att markägaren får ersättning för de värden 

som finns oavsett om de är produktions- eller miljömässiga. Respondenten nämner att det var 
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olyckligt att man ställde in nyckelbiotopsinventeringen då man ser en stor potential i att veta 

mer om skogsmarkerna, för att bruka- eller skydda dem på bästa sätt. 

”…det viktiga är väl att veta vart vi har de mest värdefulla markerna och 

faktiskt kan kollektivt ta ansvar för dem så att det faktiskt lönar sig att vårda 

skogen för den skog den är…”  

Försäkringsbolag 

Man beskriver att man även vill öka sin kunskap om varje hektar skogsmark för att veta hur 

stor risk den innebär, och på så vis kunna upplysa skogsägare om skillnaden riskmässigt 

beroende på hur man brukar sin skog. 

Skogsbolaget poängterar att det moderna skogsbruket under 1900-talets andra hälft inte 

arbetade ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, och att det är först de senaste 20–30 åren man 

har arbetat mer med miljöhänsyn. 

”…vi har ju jobbat med rationellt skogsbruk kanske i 50 år då, utan någon 

tanke på biologisk mångfald eller nya skogsvårdslagarna, så att nej vi har ju 

en utdöendeskuld som naturvårdsforskarna pratar om, just på grund av den 

här storskaliga omvandlingen vi har gjort...”  

Privat skogsbolag 

Respondenten fortsätter med att påpeka att de moderna skogsbruksmetoderna som används 

inte är något som går lätt att förändra.  

”Det finns ju ingen quick fix.”  

Privat skogsbolag 

Respondenten från Skogsstyrelsen menar på att man börjar se förändringar i markägares sätt 

att se på skogsbruket och dess metoder.  

”…val av trädslag och sånt, sprida risker kanske, och inte plantera fel trädslag 

på fel mark och ja, tänka lite annorlunda framåt.”  

Skogsstyrelsen 

Naturvårdsverket beskriver dock att skogsbruket generellt inte är intresserat av att anpassa 

sina metoder i förebyggande syfte inför de risker och utmaningar klimatförändringen medför. 

I en grov generalisering poängterar man att skogsbruket främst ser en potentiell 

produktionshöjning genom höjda temperaturer, och att man är ovillig att göra andra 

förändringar än möjliga anpassningar till denna. 

”…man inte är intresserad av att försöka motverka andra förändringar som 

inverkar negativt, vare sig på skogsägarens andra intressen eller på biologisk 

mångfald eller på de övriga brandriskerna…”  

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket kritiserar också hur skogsbruket styrs av marknaden där skogsägare främst 

får rådet att plantera gran för bästa utdelning. 
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””...det råd en skogsägare får från alla som köper är att ”odla gran för det 

kan vi garantera att det finns en bra avsättning och nästan garanterat pris 

även om 65 år när du ska avverka”.”  

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket poängterar att massa- och förpackningsindustrin präglar svenskt skogsbruk, 

men att ett hårt drivet skogsbruk inriktat mot papper inte har en framtid i Sverige. Här bör 

man istället satsa på en annan typ av skogsbruk som tar fram kvalitetstimmer och samtidigt tar 

ansvar för andra värden i skogen. 

”...det som är riktigt hållbart det är ju i så fall att bygga av det som vi tar ut ur 

skogen som växer och då är det ju en helt annan skog vi ser framför oss och 

absolut ingen snabbuppdriven granskog som ju är det som skogsbruket idag 

klarar av att odla, utan då är det ju att satsa på mer kvalitetsskog…”  

Naturvårdsverket 

Arbetet för att få ett mer diversifierat skogsbruk har enligt Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen påbörjats genom rådgivning och kampanjer. Dock har man blivit stoppad på 

grund av ekonomiska nedskärningar. 

”...det blev ju stora nedskärningar för oss i budgeten när det gäller mycket av 

miljöarbetet, tyvärr.”  

Skogsstyrelsen 

Naturvårdsverket och den ideella naturvårdsorganisationen menar på att Skogsstyrelsens 

rådgivning fortfarande är mer inriktad mot monokulturellt kalhyggesbruk. Här poängterar 

man att de har ett påbörjat uppdrag om att ta fram hyggesfria metoder, men att den mer 

allmänna rådgivningen handlar om kalhyggesbruk.  

6.2.3 Brandbekämpning och ansvar  

Skogsstyrelsen påpekar att i dagens skogspolitiska läge och med de regelverk som finns så 

handlar det främst om markägarnas eget intresse att agera för att motverka brand. Det innebär 

till exempel att ta beslut om att ställa maskiner under torra högriskperioder, och ha en 

beredskap att släcka eventuella bränder. Dock beskriver Skogsstyrelsen att ekonomiska skäl 

med ökat produktionstryck på skog gör att markägare inte gärna avstår avverkning i torra 

perioder, och att blötare marker även nås lättare för arbete vid de tillfällena. Detta ökar då 

risken för gnistbildning vid framförande av skogsmaskiner. Skogsstyrelsen menar ändå att 

skogsföretag och markägare har blivit mer medvetna och aktiva inom brandbevakningen de 

senaste åren, där man nu tar ett större ansvar.  

”…de övervakar sina marker på ett annat sätt, med hjälp av drönare till 

exempel för att tidigt upptäcka eventuella rökpelare...”  

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen vill främst poängtera att övervakning av markerna och riskmedvetenhet är det 

mest effektiva för att motverka brand i dagsläget. Dock ser man även fördelarna med en mer 

diversifierad skog, och riskerna med färre våtmarksområden och generellt torrare marker. 
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”…oavsett om man pratar om att försöka minska brandrisker eller öka den 

biologiska mångfalden och variation i skogen så är ett ökat lövinslag önskvärt, det 

kan göra nytta för många saker…”  

Skogsstyrelsen 

Respondenten fortsätter med att poängtera hur markägare kan söka ekonomiska medel för att 

täppa igen diken och återskapa våtmarker där det är lämpligt. 

Försäkringsbolaget och skogsbolaget påpekar att brandberedskapen bör förbättras och att 

markägare ska övervaka sina ägor på ett bättre sätt, så att bränder upptäcks i ett tidigt skede 

och kan bekämpas på ett effektivt sätt.  

”…vi använder gamla metoder att brandbevaka och släcka och vi måste tänka 

nytt där…” 

Försäkringsbolag 

”Om man nu ser på förra sommarens bränder så, en anledning till att det blev 

så omfattande bränder var att man helt enkelt inte hade tillräckliga resurser 

för eftersläckning och efterbevakning.” 

 Privat skogsbolag 

Naturvårdsverket poängterar att staten självklart ska stå för akut och livshotande 

brandbekämpning, men anser också att skogsföretagen inte tar ett tillräckligt stort ansvar i 

förebyggandet av bränder. Här är man kritisk och menar att skogsföretagen hellre ser en större 

satsning på brandförsvar än att arbeta förebyggande.  

”…om man inte tar och satsar betydligt mer på förebyggande åtgärder så kan 

man heller inte förvänta sig att det allmänna ska ta skadan.”  

Naturvårdsverket 

6.2.4 Aktörernas tankar om arbetet framåt inom svensk skogsnäring 

Skogsbolaget arbetar för ett mer hållbart skogsbruk genom att ställa upp på hållbarhetsmål 

som Sverige antagit. Man menar att certifieringen inte är garant för att skogsbruket blir 

hållbart ur alla aspekter, men att det är ett steg i rätt riktning som är viktigt att ta som stor 

aktör. 

”…det gäller att vi som stor aktör drar ett stort strå till stacken…”  

Privat skogsbolag 

Respondenten fortsätter med att trycka på att hållbarhet är brett och sträcker sig över många 

områden, exempelvis ekologiskt och samhällsekonomiskt. Man poängterar även att hållbarhet 

är ett föränderligt mål och inget tillstånd, då vi inte vet vilka förutsättningar som finns i 

framtiden. 

”...hållbarhet är ju inget tillstånd, utan det är en process som löper över lång 

tid.”  

Privat skogsbolag 
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Den ideella naturvårdsorganisationen arbetar framåt bland annat genom politiskt lobbyarbete 

med debattartiklar, möten med politiker och genom att kommunicera budskapet om 

kalhyggesfritt skogsbruk i manifestationer, kurser och konferenser. Inventering och 

inrapportering till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen av skogar med höga naturvärden är också 

ett sätt att skydda värdefulla skogsområden. Man vill också driva en förändring av 6 § 

skogsvårdslagen, som berör regler för föryngring av skog efter avverkning, för att främja löv- 

och blandskog. Dock påpekar informanten att de som ideell förening inte har samma budget 

och slagkraft att nå ut med sitt budskap som den svenska skogsindustrin. 

”…det är svårt att göra sin röst hörd när vi har en så pass stor skogsindustri 

som vi har i Sverige idag, som har så otroligt mycket pengar och som kan 

lägga hur mycket pengar som helst på reklam i TV och på 

tunnelbanestationer…”  

Ideell naturvårdsorganisation 

Respondenten hänvisar också till Skogsstyrelsen som ett viktigt rådgivningsorgan i att främja 

blandskogar. Skogsstyrelsen själv önskar att framtida budget åter ska rymma projekt om mer 

variation i skogsbruket, samt naturvårdande skötsel.  

”...få upp ögonen för olika möjligheter, det är inte bara raka linjer med tall 

eller gran eller så, utan det går ju att göra mycket annat också.”  

Skogsstyrelsen 

Vidare arbetar Skogsstyrelsen fortsatt med tillsyn, rådgivning och utbildningar för att 

skogsbruket ska bedrivas utifrån de mål och regler som finns. Kommunikation genom 

hemsidor med senaste nytt är ett viktigt verktyg för att nå ut. 

Naturvårdsverket vill primärt se mer forskning på alternativa skogsbruksmetoder och 

kritiserar den forskning som bedrivs inom SLU idag, som man menar är väldigt ensidigt 

inriktad mot produktion av virkesvolym. Man vill uppmana skogsbranschen att titta på 

långsiktig hållbarhet, och menar på att dialogen med skogsbranschen fungerar bra när man 

diskuterar med sakkunniga som är politiskt frikopplade. Informanten beskriver även en 

polariserad debatt där det är svårt att komma vidare och arbeta framåt. 

”Men tyvärr så är ju skogsfrågan en sådan som har blivit väldigt behäftad med 

mycket politiska slagträn, både från miljörörelsen och skogsägarrörelsen…”  

Naturvårdsverket 

Också försäkringsbolaget nämner ett polariserat debattklimat. 

”Och sen tycker jag det är olyckligt för den här polariseringen som finns idag 

där skogsbruket står på ena sidan och miljörörelsen på den andra sidan, för 

båda är beroende av varandra.”  

Försäkringsbolag 

Försäkringsbolaget belyser liksom Naturvårdsverket hur forskning är en viktig del i arbetet 

framåt. Båda aktörerna ser också betydelsen av att skogen ska värdesättas ur andra aspekter än 

bara virkesvolym.  
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”…det är inte bara fiberråvara som ska produceras, utan vi har andra värden 

också som dessutom kan ge extrainkomster för även en markägare.”  

Naturvårdsverket 

Man är överens om att skogen ska räcka till så mycket och försäkringsbolaget nämner 

exempelvis bindning av kol, virke till byggnation, ersättning av fossila produkter, biologisk 

mångfald och rekreation. 

”…det är inte självklart att man bara ska ha ekonomisk ersättning när man 

avverkar ett träd, ett träd kan ju göra lika stor nytta om det står kvar, alltså i 

ett samhällsperspektiv så borde man kanske titta på hur de här kollektiva 

nyttigheterna, hur de behöver finansieras.”  

Försäkringsbolag 

”…det är nödvändigt för varje individ på jordklotet även om du inte äger en enda hektar 

skog. Så det där borde vi ur ett samhällsperspektiv fundera över.”  

Försäkringsbolag 

7 Diskussion  

I diskussionen anges respondenternas referenser förkortat för att underlätta läsningen; 

försäkringsbolag (FB), privat skogsbolag (SB), naturvårdsorganisation (NVO), 

Skogsstyrelsen (SST) och Naturvårdsverket (NV). 

7.1 Brand - en naturlig del av skogsbruk i boreal skog? 

Både i forskning och i intervjusvaren uttrycks det tydligt att brand är en naturlig störning i det 

boreala skogsbältet och att det brinner för lite i förhållande till vad som är naturligt ur ett 

skogsekologiskt perspektiv (Campbell 2015, Clear et al. 2013, Ericsson et al. 2005, FB, Hély 

et al. 2000, Linder & Östlund 1998, NVO, SB, SST). Problematiken i att människan har 

bekämpat bränder berör både skogarnas känslighet för okontrollerade skogsbränder, och den 

negativa effekten på skogens ekologi. Två respondenter (SB, SST) menar på att de bränder vi 

ser idag delvis blir intensivare och mer okontrollerade, då mer bränsle har ackumulerats i 

förna och mylla när intervallerna mellan skogsbränder har ökat på grund av effektiv 

brandbekämpning. Detta bekräftas även i forskning av som visar att sannolikheten för en ny 

brand var mindre i områden som brunnit mer nyligen, eftersom det tar tid innan nytt bränsle 

som kan försörja en brand byggs upp (Héon et al. 2014, Parks et al. 2018). Brand har 

dessutom en viktig funktion i det boreala ekosystemet där många arter är beroende av 

återkommande bränder för sin överlevnad, och forskare har framhållit att bränning bör vara en 

del av skötseln i skogsbrukslandskapet eftersom det är en naturlig del i det boreala 

skogsekosystemet (Angelstam 1998, Suominen et al. 2015). Att ständigt bekämpa bränder 

tycks leda till en slags konstgjord andning där vi skjuter problem framför oss, och jag anser att 

vi bör försöka att leva- och arbeta med skogsbränder istället för att arbeta mot dem. Det är 

utifrån ett skogsekologiskt perspektiv som EU-projektet Life-Taiga utför 

naturvårdsbränningar i skyddad skog (Life-Taiga 2019a, Life-Taiga 2019b). Det skapar ett 
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mosaiklandskap med lövträd och gläntor, vilket enligt forskning är en skogsstruktur som 

gynnar den biologiska mångfalden och samtidigt är mindre känslig för brand (Hély et al. 

2000, Nitare 2011, Whitman et al. 2018). De döda träd som resulterar av naturvårdsbränning 

är en bristvara i brukad skog och ger fördelar för biologisk mångfald, då död ved är viktig för 

många hotade arter (Jonsson et al. 2016, Life-Taiga 2019b, Stokland et al. 2012). Certifierade 

skogsägare som har större arealer än 5000 ha åtar sig att bränna 5% av den sammantagna 

areal som skördas under en femårsperiod (Svenska FSC 2017). Dessa initiativ från EU genom 

Life-Taiga och de certifierade skogsbolagens naturvårdsbränning är steg i rätt riktning, både i 

att förebygga okontrollerade bränder och gynna biologisk mångfald.  

7.2 Ett diversifierat skogsbruk minskar känslighet för okontrollerade 

skogsbränder och gynnar artmångfald 

Likt forskning kring biologisk mångfald och det kommersiella skogsbruket (ArtDatabanken 

2015, Jonsson et al. 2016, Stokland et al. 2012), beskriver respondenten från 

naturvårdsorganisationen hur kalhyggesbruket orsakat förlust av livsmiljöer för många arter 

vilket lett till att de idag är rödlistade. Att ha ett mer varierat skogsbruk i den boreala skogen 

där blandskog innefattas, anser både forskningen och majoriteten av respondenterna skulle 

vara till fördel för biologisk mångfald och ett riskförebyggande mot okontrollerade och 

omfattande skogsbränder (Blauw et al. 2017, FB, Hély et al. 2000, NV, NVO, SB, SST). Ett 

varierat skogsbruk bör även syfta till att gynna viktiga biotoper som exempelvis våtmarker, 

vilka hyser många rödlistade arter i det boreala ekosystemet (Naturvårdsverket 2019a). 

Respondenter påpekar liksom forskning att våtmarker har en dämpande effekt på 

skogsbränder, och att en ökning av våtmarksarealen genom att täppa igen diken i 

skogslandskapet alltså skulle gynna både ekosystemet och minska känsligheten för 

okontrollerade skogsbränder (NVO, SST, Ouarmin et al. 2016, Whitman et al. 2018).  

Forskningen visar att kalhyggesbruket har negativ påverkan på skogens biodiversitet 

(ArtDatabanken 2015, Ericsson et al. 2005, Jonsson et al. 2016, Stokland et al. 2012), och 

även att skogar dominerade av barrträd är mer känsliga för skogsbrand än löv- eller blandskog 

(Blauw et al. 2017, Hély et al. 2000, Whitman et al. 2018). Hély et al. (2000) diskuterar att 

skog som övergår till att domineras av barrträd i ett senare stadie av succession blir mer 

känslig för brand, ett resonemang som bekräftas av flertalet respondenter i förhållande till 

känsligheten hos de barrträdsdominerade skogar som det svenska skogsbruket ofta innebär. 

Känsligheten informanterna syftar till är dock inte endast ur brandsynpunkt, utan även 

sensibilitet mot storm, torka, insektsangrepp och andra utmaningar som klimatförändringen 

innebär (FB, NV, NVO). Både forskning och den ideella naturvårdsorganisationen belyser att 

äldre träd med större stamsnittsarea är mer motståndskraftiga mot brand (NVO, Whitman et 

al. 2018). Whitman et al. (2018) visar även i sin studie att täta barrträdsbestånd med låg 

kronhöjd drabbas hårdare av brand, vilket indikerar att planterad ung granskog är extra 

känslig. Utifrån forskning (Blauw et al. 2017, Hély et al. 2000, Whitman et al. 2018) och 

intervjusvar (NV, NVO, SST) skulle blandskog med ett varierat trädarts- och åldersbestånd, 

där en del träd tillåts att åldras, vara mindre sårbar för skogsbrand och samtidigt gynna den 

biologiska mångfalden. Enligt Stokland et al. (2012) håller också träd med en större 

stamdiameter störst mängd död ved, ett substrat som är bristvara i de brukade skogarna och 
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samtidigt mycket viktig för ett stort antal hotade arter (Jonsson et al. 2016, Stokland et al. 

2012). Även kontinuiteten som skapas av att bevara och låta träd åldras genom att inte 

kalavverka är viktig för många hotade arter, exempelvis flertalet marklevande svampar 

(ArtDatabanken 2015, Bengtsson & Rosell 2010, Larsson et al. 2011, Suominen et al. 2015).  

7.2.1 Utmaningarna i arbetet mot ett ekologiskt hållbart skogsbruk 

Holm (2015) argumenterar i sin forskning liksom respondenten från naturvårdsorganisationen 

för en skötselmodell i skogsbruket där skogen genom kontinuitet tillåts föryngras naturligt 

och får då en mer heterogen artsammansättning. Detta skulle enligt Holm främja bevarande av 

arter, minska koldioxidutsläpp genom att hyggesbruk upphör, och samtidigt bilda en mindre 

sårbar skog som säkrar ekonomisk avkastning. Liksom försäkringsbolaget menar man att 

ekonomiska risker sprids och motståndskraft gentemot klimatförändringar skapas genom ett 

varierat skogsbruk. Holm diskuterar problematiken med den ekonomiska förlust som uppstår 

genom en minskad produktion av virke när monokulturella planteringar frångås, och hävdar 

liksom respondenter (FB, NV) att man bör se på andra värden som skapas i en mer 

naturliknande skog. Han hänvisar liksom respondenterna till ekosystemtjänster så som 

bevarande av arter, rekreationsvärde och andra kollektiva nyttigheter, och drar slutsatsen att 

skogsbruksmodellen med kontinuitetsskogsbruk skulle skapa ett högre värde ekosystem-

mässigt i jämförelse med kalhyggesbruk (Holm 2015). Även Zanchi & Brady (2019) 

förespråkar likt Holm ett hyggesfritt skogsbruk, vilket de visar på gör större nytta för 

samhället genom att främja ekosystemtjänster i större omfattning än kalhyggesbruket. Jag 

tycker det låter fullkomligt rimligt att exempelvis våtmark ska generera en annan typ av 

ekonomisk ersättning för de samhällsnyttiga ekosystemtjänster den bidrar till, exempelvis 

vattenrening och grundvattenförråd (Campbell et al. 2015). Både försäkringsbolaget och 

Naturvårdsverket diskuterar liksom forskarna att andra värden, utöver virkesproduktion, som 

utgör kollektiv nytta ska få ett samhällsekonomiskt värde. Oavsett om det handlar om 

bindning av kol, biologisk mångfald eller rekreationsvärde skulle det vara en del av lösningen 

på att öka den ekonomiska avkastningen för markägare som väljer ett hyggesfritt och 

ekosystemfrämjande skogsbruk (FB, Holm 2015, NV, Zanchi & Brady 2019). Ett exempel på 

hur det kan ge utdelning för skogsbruket rent ekonomiskt, skulle kunna vara att skattemässigt 

gynna skog med höga värden. Skogsägare skulle även kunna tjäna på ekoturism i en skog med 

höga värden, där artmångfald och rekreationsmöjligheter kan vara attraktivt. 

Skogsstyrelsen och försäkringsbolaget problematiserar hur skogen ska räcka till så mycket 

(FB, SST), och forskare trycker på att man i beslutsfattande kring skogen bör väga olika 

intressen mot varandra, både de som rör det privata eller allmänna, vår- eller kommande 

generationer (Zanchi & Brady 2019). Naturvårdsverkets respondent poängterar att man bör 

satsa på ett skogsbruk där kvalitetstimmer tas fram, vilket man menar skulle vara hållbart ur 

klimatsynpunkt då kol binds över en längre tid i förhållande till virke som går till 

pappersmasseproduktion. Agestam et al. (1998) har i sin forskning visat att timmer som vuxit 

i en naturligt föryngrad skog har bättre kvalitet, vilket talar för ett skogsbruk med skog som 

liknar en naturlig blandskog. Samtidigt belyser Naturvårdsverkets respondent problematiken i 

marknadsefterfrågan på pappersmassa, och jag kan hålla med om att vi som konsumenter bör 

ta ett större ansvar. Det kan dock vara svårt att se hur vi i dagsläget ska kunna ersätta alla de 
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fossilbaserade produkter vi gjort oss beroende av, utan att ha ett stort fiberuttag i skogsbruket. 

Lösningen på hur vi tar oss ur denna rävsax ligger förhoppningsvis i fortsatt forskning, men 

jag ser liksom respondenten från naturvårdsorganisationen ett problem i att skogsbruket som 

det ser ut idag marknadsför sig som en stor del i lösningen på att minska fossila utsläpp. Detta 

samtidigt som forskning visar att granskogsbruk på dikade torvmarker släpper ut nästan lika 

mycket växthusgaser som Sveriges sammantagna vägtrafik (Kasimir 2018). 

Klimatförändringen förmodas i sin tur drabba skogsbruket i olika aspekter genom längre 

perioder av torka, som resulterar i ökad skogsbrandsrisk och förlust av virke (SMHI 2018b, 

SMHI 2019). Rent krasst skulle man kunna påstå att skogsbruket ”föder sin fiende”. 

7.2.2 Vikten av kunskap kring skogsmarkerna 

Naturvårdsverket kritiserar just skogsbrukets monokulturella och snabbuppdrivna 

granplanteringar, men en förändring kan ses på senare tid bland annat eftersom fler markägare 

väljer att plantera tall då skador från granbarkborre ökat betydligt genom de senaste 

somrarnas torra och varma väder (Blomqvist 2019, Sveriges officiella statistik 2014). Detta 

trendbrott gynnar ekonomin genom att träden överlever, och främjar samtidigt den biologiska 

mångfalden då marker där biotopen naturligt utgörs av tall-dominerad skog återbeskogas med 

tall istället för täta granbestånd (Nitare 2011). Även brandkänsligheten minskar enligt 

forskning då tallarna morfologiskt har högre kronhöjd än gran (Blauw et al. 2017, Whitman et 

al. 2018). Det är dock viktigt att, som försäkringsbolagets respondent poängterar, ha kunskap 

om skogslandskapet för att kunna anpassa skogsskötseln efter den biotop det handlar om. 

Exempelvis finns det platser där det inte lämpar sig att ha tall, eller platser där det ska brinna 

mer eller mindre intensivt. I Skogsstyrelsens information kring naturvårdande skötsel 

poängteras att göra- och ha rätt sak ska på rätt plats, samt att det är viktigt att ha en bred 

kunskap om markens historia och ekologi (Nitare 2011). Som informanten från 

försäkringsbolaget nämner var nyckelbiotopsinventeringen, som regeringen beslutade om 

våren 2018 (Regeringen 2019), en viktig del i arbetet att öka kunskapen om de svenska 

skogsmarkerna och dess naturvärden. Jag anser liksom bland andra respondenten från 

försäkringsbolaget att det var beklagligt att inventeringen avvecklades ofullständig 

(Regeringen 2019). Även Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl uttrycker 

besvikelse. Hon skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det nu läggs ett stort ansvar 

på markägare och virkesköpare rörande kunskap om vilka marker som utgör värdefulla 

nyckelbiotoper, vilka man som certifierad skogsbrukare åtagit sig att bevara. Problemet menar 

Sandahl blir att skog som egentligen är skyddsvärd säljs som certifierad i brist på kunskap, 

och certifieringen mister då en del av sitt syfte (Sandahl 2019). Jag anser det mycket viktigt 

att certifieringens krav ur miljöhänsynspunkt fungerar, då den enligt skogsbolagets respondent 

väger tyngre i naturhänsynfrågor än vårt lagstiftande styrdokument Skogsvårdslagen; SFS 

1993:553. Här kan man, liksom respondenter har nämnt under intervju, fråga sig om det är 

rimligt med de lågt ställda kraven och relativt fria valen som ges genom Skogsvårdslagen 

(NV, NVO, SST). Det kan verkligen diskuteras hur en markägare ska kunna bruka sin skogs 

ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, när kraven på markägaren enligt skogsvårdslagen 

endast är att ta ansvar i den utsträckning som hen har kunskap kring markens ekologi och 

naturvärden (Michanek & Zetterberg 2017, SFS 1993:553). Jag anser att naturvärdenas 
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fortsatta existens inte bör bero på om markägaren har ett intresse- eller tillräcklig kunskap om 

naturvårdsskötsel, då risken blir stor att man ovetandes avverkar värdefull skog. 

7.3 Brandbekämpning, ansvar och arbetet framåt inom svensk 

skogsnäring 

Skogsstyrelsen och det privata skogsbolaget poängterar att det i nuläget främst handlar om 

övervakning av marker och ett bättre och mer utvecklat brandförsvar för att hindra att 

omfattande och okontrollerade bränder bryter ut. Samtidigt hävdar Naturvårdsverket att 

samhället inte bör stå för kostnaden med ett utökat brandförsvar, och att skogsbolagen istället 

borde arbeta mer förebyggande mot brand. Jag anser liksom Naturvårdsverket att de som tar 

ut vinster i skogsbruket samtidigt ska bidra till både förebyggande- och även akuta åtgärder 

som exempelvis ett utvecklat brandförsvar. Förutom de låga krav som ställs på skogsbolagen 

ur ett riskförebyggande-perspektiv, kan jag tänka mig att förtroendet från markägare och 

allmänheten på samhällsberedskap när det gäller brandbekämpning är så pass hög att man 

som skogsägare inte ser någon större risk i att bruka brandkänslig skog. Och eftersom den 

ekonomiska vinsten ligger i pappersmasseproduktion så tas gärna risken som man ändå ser 

som liten. Detta exempel på risktagande i skogsbruket påpekas även av Skogsstyrelsen, som i 

intervjun menar att markägare inte är särskilt intresserade av att ställa sina maskiner även i 

torra perioder med hög risk för brand. Dock har samhället markerat mot denna typ av 

risktagande, när tingsrätten nyligen dömde den skogsentreprenör som ska ha startat den stora 

branden i Västmanland år 2014 för grov allmänfarlig ödeläggelse (Söderman 2019). 

Respondenten från skogsbolaget poängterar att det inte finns någon ”quick fix” för att 

förändra dagens skogsbruk, och jag anser likt skogsbolaget att hållbarhet i skogsbruket är ett 

växlande mål som ska ses i förhållande till omvärldsfaktorer. Det är en utmanande och 

tidskrävande uppgift att först göra stora omvandlingar i skogsbruket, och sedan dessutom 

arbeta agilt med forskning och implementering av nya skogsbruksmetoder för att ha möjlighet 

till anpassning till eventuella förändringar som kan vara oförutsägbara genom 

klimatförändringen. Jag håller därför också med både skogsbolaget och Skogsstyrelsen om att 

den akuta lösningen på att förebygga omfattande och okontrollerade skogsbränder i dagsläget 

är ett utvecklat brandförsvar, att inte arbeta med maskiner under torra perioder, samt ökad 

övervakning av markerna. Detta arbete bör självklart ske parallellt med forskning och 

utveckling av ett ekologiskt hållbart- och mindre brandkänsligt skogsbruk. Jag ser också en 

möjlighet i att den kunskap kring skogsbränder som skulle erhållas genom forskning för 

utveckling av brandförsvaret, till exempel kring topografi, väder och markekologi, kan nyttjas 

när- eller om bränning implementeras som metod i skogsbruket. Respondenten för 

naturvårdsorganisationen menar att Skogsstyrelsen har en viktig roll som rådgivningsorgan 

när det kommer till att förändra och främja ett mer varierat skogsbruk. Men liksom 

Naturvårdsverket poängterar man att dagens rådgivning främst är inriktad mot kalhyggesbruk, 

och här trycker man även på att forskningen kring alternativa skogsbruksmetoder i Sverige 

behöver utvecklas. Jag anser att rådgivning och förslag inte är tillräckligt för att markägare 

ska kunna axla det ansvar som det innebär att förvalta sina marker hållbart ur ett 

skogsekologiskt perspektiv. Samtidigt kan man i dagsläget inte plötsligt kräva att en 

markägare ska bruka sin mark ur hänsyn till dess olika biotoper för att gynna den biologiska 
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mångfalden och minska brandkänsligheten. Det skulle drabba den enskilde genom minskad 

vinst från en reducerad virkesvolym, och här behöver vi likt vad forskare och respondenter 

poängterar se över andra ekonomiska ersättningsmöjligheter för fler värden i skogsbruket 

(FB, Holm 2015, NV, Zanchi & Brady 2019).  

Påtagliga känslor och resoluta uttalanden kring skogsbruket var något som dök upp bland 

majoriteten av respondenterna. Nationella skogsprogrammet höll nyligen en konferens som 

handlade om konflikter inom svenskt skogsbruk, vilket jag tycker är mycket intressant i 

förhållande till intervjusvaren (Skogsstyrelsen 2019b). Dessa starka känslor kring skogsbruket 

har även belysts i forskning (Bergstén et al. 2018, Espmark 2017), och jag uppfattade på 

respondenterna i mina intervjuer att diskussionen om hur vi ska se på- och bruka vår skog är 

infekterad och polariserad. Dock är samtliga respondenter överens om att man vill se en 

förändring med ett skogsbruk där skogen är mindre sårbar och skogsekologin främjas, men att 

vägen dit är svår och oklar vilket genererar en generell känsla av hopplöshet. Min uppfattning 

är att aktörerna inte står så långt ifrån varandra i sina åsikter om vart vi vill nå med vårt 

skogsbruk, men att det finns olika idéer kring vad som ska prioriteras först. Man ser olika på 

vikten av naturvärden och virkesproduktion, vilken man delvis ser som en lösning på att 

bromsa klimatförändringen. Att de olika parterna öppnar upp för diskussion är ett viktigt steg 

för att komma vidare och utveckla skogsbruket, då skogen har så pass stor inverkan på 

samhället ur en mängd olika aspekter. På Nationella skogsprogrammets konferens påbörjades 

ett arbete att ta sig an de skiljaktigheter och konflikter som finns inom svenskt skogsbruk 

(Skogsstyrelsen 2019b).  

8 Slutsatser 

Genom ett varierat och ekosystemanpassat kontinuitetsskogsbruk gynnas det naturliga 

skogsekosystemet och dess biologiska mångfald, samtidigt som risken för okontrollerade 

skogsbränder förebyggs. Detta genom en skogsstruktur som håller olika trädarter och åldrar 

och där skogens olika biotoper gynnas, även skogliga impediment som till exempel 

våtmarker. De har en dämpande effekt på skogsbränder och utgör samtidigt en viktig del i 

ekosystemet som habitat för många rödlistade arter. En skoglig kontinuitet med minskad 

andel gran och återkommande kontrollerade bränder skulle främja det boreala 

skogsekosystemet i ett framtida skogsbruk. Det bidrar till att bevara biotoper som är naturligt 

präglade av brand samtidigt som bränslemängden i markerna minskar, vilket kan reducera 

riskerna för okontrollerade brandförlopp. Genom att fortsätta arbetet med att implementera 

bränning i skogsbruket ges ökad kunskap om skogsbränder; hur de beter sig och ska hanteras, 

och vad de har för effekt i olika delar av skogslandskapet. I det akuta läget kan kunskap om 

skogsbränder erhållas i arbete för ett utvecklat brandförsvar.  

Känslighet för okontrollerade skogsbränder kan alltså förebyggas genom ett skogsbruk med 

fokus på ökad skogsekologisk hållbarhet. I frågan om hur svenskt skogsbruk kan arbeta för att 

nå dit blir svaret mer komplext och mångfacetterat. Det finns ekonomiska och marknadsstyrda 

utmaningar när förpackningsindustrin går på högvarv i utfasningen av fossila produkter, vilket 

gynnar ett ensidigt och snabbuppdrivet skogsbruk. Det finns även hinder i politiskt svag 
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reglering när det gäller markägares hänsynstagande till naturvärden, och det kan diskuteras 

med vilken kunskap en markägare ska axla ansvaret att äga mark och förvalta mark med tanke 

på effekten på exempelvis artmångfald och ur brandrisk- och klimatsynpunkt. Samtidigt är det 

svårt att motivera ökade krav på markägare utan att erbjuda en skälig ekonomisk 

kompensation. Därför bör nya system gällande ersättning för andra värden i skogen vara 

vägen framåt.  

Om framtidens svenska skogsbruk ska kunna möta en ökad marknadsefterfrågan och 

samtidigt ett klimat under förändring, krävs hyggesfria skogsbruksmetoder som gynnar det 

boreala skogsekosystemet och dess resiliens. För att vi ska nå dit krävs ökad kunskap om 

skogsmarkernas ekologi och historia, forskning på alternativa skogsbruksmetoder där brand 

implementeras, nytänkande och ett kommunikativt arbetssätt mellan samtliga aktörer inom det 

svenska skogsbruket.  
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