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Lå dVutpegdiiirsigen
Förord

Långtidsutredningen 1990 inom Finansdepartementetsutarbetas struktur-
politiska enhet. samband utredningenl med har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har vid institutionenutarbetats för skogsekonomi
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Huvudansvaret har legat på docent Lars
Hultkrantz professoroch Sören Wibe. bilagan förI redogörs skogsbrukets
långsiktiga produktionsforhållanden diskuteras behovet och inrikt-samt
ningen skogspolitiska i syfteåtgärder bl. tillgodose skogsindustrinsattav a.
virkesbehov. Förslag dels förändringar skogsnäringenspresenteras om av
regelverk, dels det gäller beskattningnär avgifter.och

for långtidsutredningensAnsvaret bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar respektive författare.på Av den kommande huvudrappor-

framgår bilagornahur i utredningensanvänts arbete.ten
Finansdepartementets kontaktman har varit departementssekreterare

Yvonne Fredriksson.

Stockholm i september 1989

Lars Heikensten
Departementsråd
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förordFörfattarnas

detberoende hurekonomiska tillväxten äri skogsland. DenVi lever avett
handlar delmiljövårskogsindustrin. Debattenför storgår omom

skogsindustrins utsläpp.miljö, till delochskogens omen
olika frågor ärdärför igenom radvibilaga till LU90 gårdennaI somen

alla harutvecklingen ochekonomiskabedömningen denviktiga för somav
emellertidskogsindustrin. Analysenoch/elleranknytning till skogen ger

Långtidsutredningensbedömning.för sådanunderlaginte bara per-en
lagstift-helheten dengranskai sammanhangtillfällespektiv att ett avger

skogsnäringen. helhet ärDennakringgärdarbeskattningning och som
olika tidpunkter ochtillkommit vidolika delarmånga somsumman av

Vi föreslårförslag.fram till radgranskning ledersyften. Vårskildamed en
Skogsvårdslagen,skogsnäringens regelverk:Förändringarbetydande av

vissa förslag detVi närTräfiberlagen. lämnar ävenochJordförvärvslagen
kapitelsammanfattas iförslagavgifter. Dessabeskattning ochgäller

förvid institutionenWibeSörenochHultkrantzUndertecknade Lars
viför ochhuvudansvariga dennaskogsekonomi, SLU, är rapport svarar

emellertid resul-förs fram. Rapporten ärförslag härför de somensamma
vid institu-Gustaf SegebadenProfessorarbete.flera vontatet personersav

sammanfattar denkapitelförfattatskogstaxering har lförtionen som
kapitelutveckling. Delartillstånd ochskogarnaskunskapenaktuella avom

inaturvårdshänsynintäkterocheffekter, kostnaderkvantifierar avsom
institu-Erik Wilhelmsson,skog doktorskrivitsvirkesproduktionen, har av

förinstitutionenBergfors,Ulrikafil kandskogstaxering, ochförtionen
institutionen för skogsekono-vidHansing,skogsekonomi. Fil kand Johan

Skogsvårds-behandlari kapitel 4avsnittdetskrivit delmi, har somen av
Fil kand ThomasTräfiberlagen.avsnitt gällerhela detochlagen som

universitetnationalekonomi vid harUmeåförinstitutionenvidAronsson
effekter virkesut-skattereformens påkapitelappendix till 5skrivit ett om

budet.

augusti 1989.30Umeå den

WibeSörenHultkrantzLars
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utvecklingSkogarnas tillstånd1 och

I anslutning till förraden långtidsutredningen har Skogsstyrelsen genom
avdelningschefen Nils-Erik Nilsson avdelningsdirektörenoch Stefan Holm
ingående förredogjort bl.a. skogarnas tillstånd och utveckling, den lång-
siktiga virkestillgången investeringarnaoch i skogsproduktion på kon och
lång sikt. återfinnsDetta i kapitel i1-3 Skogen vår räddningsplanka
bilaga 6 till LU87.

Uppgifterna för skogliga förhållandenai deras redogörelse de base-rent
till riksskogstaxeringens material, 1982rades övervägande del på år0. m.

förändringari vissa fall 1985. analyserade också de sketteller år De som
från för riksskogstaxeringen 1938-52, alltså från mittentiden den andra

finnsfram till omkring år 1980. Sedan dess ytterligare1940-talet ochav nu
tillgängligt, ingen-taxeringsresultat år 1988. Det docknågra års äro. m.

uppgifterting pekar på dessa skulle nämnvärt ändra denattsom senare
skogssituationen förbild Nilsson Holm tecknade baraoch ettav parsom

sedan.år
uppdatering därför mycket kort.kanEn göras

Virkesförrådet för från 1920-talets mitt frånlandet totalt har ökat 1,76
m3 till 2,74 miljarder kring 1985 perioden 1983-88.miljarder sk år

förrådsökning.landsdelsnivå har det genomgående skettSett på en
från i Norrbottens ochväxlar 20 Norra NorrlandDenna procentca

fördubbling itill 116 procent GötalandVästerbottens län än enmer
figur 1.1.

relativa andel landets skogsmarksareal ochfyra landsdelarnasDe av
förrådsökningen 1925-i andelvirkesförråd dagsläget derasdess samt av

följande:-avverkningsvolymen 1983-8785 och ärav

Relativ andel procentOmråde av
avverkningförråds-virkes-skogs-

1925-85 1983-87förråd öknmark

1731 21 llNorrlandN
27 2525 26S Norrland

2825 2123Svealand
3021 28 41Götaland

100 100100 100Riket
Km3sk 59Mm3skMm3sk 98023 2610501 Kha

95 på skogsmarkPå alla ägoslag, procentvarav ca

Detta kapitel har författats professor Gustaf Segebaden,institutionen förav von
skogstaxering,SLU, Umeå
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Figur Virkesförrådets utveckling från 1920-talet fram till idag, för lands-l.l och
delar riket.och Alla ägoslag.

Trädslagens virkesförrådet förandel har landet helhet, dentrotsav som
stabilFörrådsförändring varitskett, tämligen tiden.över Utavstora som

virkesförrådetdet råa som 98utgör det totala har tallande-procentca av
minskat frånlen 40 till 38 medan andel ökat från till41procent, granens

46 Andelen lövträd har brännvedsuttag under andraprocent. trots stora-
världskriget och "lövbekämpning frånendast gått 19 tillned 16senare -
procent.

Landsdelsvis har det dock skett och sker betydligt förskjutningarstörre
mellan olikade trädslagen på riksnivå figurän 1.2.

Skogen har inte blivitbara virkesrik. iDen har också genomsnittmera
blivit vilket framgåravsevärt grövre, nedanstående sammanställningav
procentuell andel det totala virkesförrådet:av

År Diameterklass, cm
0-9 10-14 15-24 25- Alla

1945 3 18 41 28 100
1963 11 15 40 34 100
1975 9 14 38 39 100
1985 9 13 37 41 100

Diameterklassen "25 -, omfattar träd 25 och bark igrövre påsom cm
brösthöjd, kraftigthar sinökat andel på de klenare diameterklassemas
bekostnad.
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ägoslag.allaFigur 1.2Trädslagens virkesförrådet. Rå skog,andel av

skillnader i grovleksfördelningenolika trädslagen detMellan de är stora
1985:

Diameterklass,Trädslag cm
15-24 25- Alla0-9 10-14

49 10010 365Tall
10013 38 418Gran

35 10024 16Björk 25
10018 715 615k bok0

33 33 10016Ovr 18löv
10017 35 33vindf 15Torra o

ekträd klenare 15 Förförrådet björk änhalva utgörsNästan cm.avav
förhållandet med 70Förtillsammans och tall gäller detbokoch motsatta ca

i diameterklassen 25 och grövre.50 procent cmresp
naturligtvis tiden.åldersförhållanden sig Delsändrar överSkogens --

slutavverkningi sig, till följd och beståndsanlägg-tidens delsgång avav
nmg.



Skogsmarkens fördelning på åldersklasser kring framgårår 1985 figurav
1.3, för landsdelar föroch ägargrupper. Den ålderssvackan tydlig iärs.
Norrland föroch ägargruppema kronan och aktiebolagen. Ett genomgåen-

ide drag alla diagrammen i figuren den högaär andelen iskog åldersklas-
3 20 år.sen -
figurl 1.3 har också markerats åldersklass ökat eller minskat sinom en

arealandelen under de tio åren. Kalmarken oför-är genomgåendesenaste
ändrad, medan klasserna från till3 40 år har ökat och de därpå följande

fyra klasserna minskat.har De äldstatvå klasserna 121tre- år och äldre
har med undantag ökad oförändradeller andel.ett Detta kanpar en senare
förefalla förvånandenågot bakgrund massmedias budskapmot attav om
den gamla skogen eller hållerär på slut.att ta

i figurDiagrammen 1.3 åldernöver kan lämpligen jämföras med mot-
svarande diagram i figur utvecklingsgrad,l .4 skogensöver fördel-dvs. dess
ning på huggningsklasser. GötalandI de andelarnamotsvaras storaexv.
skog i åldern 21 -60 år mycket hög andel gallringsskog C.hklav en -
Det bör kanske påpekas, i figur l.4 över huggningsklasser den vågrätaatt

i diagrammenaxeln inte uttrycker någon tidsskala. Man därför intekan
djuparedra några slutsatser viss huggningsklass är större ellerattav en

mindre än Det först iär långsiktig avverknings- eller kon-en annan. en
sekvensberäkning, effekten sådana skillnader kan analyseras.som av

Ökar inte virkesförrådetgör bara i våra skogar, tillväxt.derasävenutan
Den totala skogstillväxten i landet kring 1983 inklår tillväxt för avverka-

m3de träd har tilluppmätts drygt 96 miljoner sk år. Vid omräkningper
till "normalklimat", väderkorrigering, reduceras siffradenna till 93s.

m3milj. Därav tillväxtenutgör på skogsmark inte fullt 90 milj. sk, ivarav
Norra Norrland 16, i Södra Norrland 21 i Svealand och Götaland 24samt

m3milj.29 sk.resp
tillväxtenHur frånutvecklats tiden för den första riksskogstaxeringen

1920-talet visas figurpå i 1.5. Den ganska markanta nedgången därsom
redovisas för 60-talet något överdrivenär och beror till ungefär halva sin
storlek på omläggningen till beräkningsmetod fören mera noggrann
1968- 72 års material, orsakas också väderleken.men av

70-talets börjanFrån hafthar mycket stark uppgång tillväxten.en av
De bakomliggande orsakerna till detta har analyserats Svenssonav

fl.1989 för femårsperioden mellan taxeringarna 1973-77 och 1978-m.
82. Resultatet analysen återges ihär tabell 1.1av

Tabell 1.1 Analys tillväxtens förändring hektar skogsmark mellan 1973-77av per
och 1978-82. Området d. skogsodlingsgränseningår ej.ovan

Ålders-Område Förråds- Tillväxt- Samspels- för-Total
effekt effekt effekt ändringprocent-

effekt
procent procent procent procent procent

Norra Norr- -2,5 +l0,7 +7,6 +0,4 +l6,3
land
Södra Norr- -4,5 9,l +5,3+ -0,2 9,7+
land
Svealand -4,8 +ll,6 +1,7 +0,3 8,7+
Götaland |,7 6,8 +1,3+ +0,2 6,6+
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minskning från 1975.Andring- år procentenhet intel har marke-
rats.
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A Kalmark: 0/0
åggrgåhkal Norra Norrland Södra Norrland35 Svealand- ..
mycket gles
skog,plant-
och ungskog

25inte -som upp- -fyller
skogsvárdsla- 20 -- .. -.SVLgens

nöj-krav på 15föryng-aktig
ring samt an- 10 -- --skogmed onan
lägregrundyta

5mZ/ha.3än T " -r
Bl Plantskog:

Medelhöjd 0
lägre 1.3än m. vas5 ossUS 53 °°B2 Ungskog:+
Medelhöjd
mellan 1.3och °/.
ågdrglåââlâ Götaland Kronan öv., an,...35 T T

3.0högreän m 30flertaletoch " " "
härskandeoch

25medhärskan- -- -de träd klena-
10än 20re m. r- u| nC Gallringsskog:

Flertalet härs- 15 .kande och
medhärskan- mde träd grövre
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tillåtna slut-
avverknings- 15 .ålder enligt
SVL. ,o .D2 Slutavverk-
ningsskog: 5Har uppnått

tillåtnalägsta
Oslutavverk- 2ningsálderen- auE8Cligt SVL. D

Huggnings klass

Figur 1.4 Skogsmarkens huggningsklassfördelning kring år 1985. Förklaring tillhuggmngsklassema till vänster.gesovan
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Figur Genomsnittlig1.5 årlig tillväxt 1926-83. Allaavsatt ägoslag.

tillväxtförändringen i fyraVid analysen delats komponenter,har upp
nämligen:

ålderseffekt tillväxten föruttrycker hur mycket hektarperen som-
förändrats ändringarna i åldersklassfördel-skogsmarken skulle ha av

förrådet i oförändratningen, hektar åldersklass ochom per resp var
likaså tillväxten;

förrådseffekt förändring vid för-uttrycker motsvarande ändratsomen-
oförändrad åldersklassfördelning likasåråd hektar, med ochper men

tillväxtprocent i åldersklass;resp
tillväxtprocentelfekt förändringuttrycker motsvarande ål-som omen-

dersklassfördelningen förrådet hektar i åldersklassoch ärper resp.
oförändrade, tillväxtprocentenendast ändrats;men

oftasamspelseñekt, liten.ären som-
i ålderseffekten negativ, vilketSom tabell genomgående berorl.l ärsyns

i fyrai genomsnitt blivit alla landsdelarna. För-på skogen haratt yngre
rådselfekten positiv, virkesförråd idäremot starkt beroende på högreär

Tillväxtprocenteffekten också positiv, betydligtåldersklasserna. är men
effektenhögre i de delarna landet i de södra. Den påverkasännorra avav

kvävenedfall.skogsmarksgödslingbl. trädslagsbyte, ocha.
Under 1980-talet har uppmärksamhet riktats tvåstor mot typer av

skogsskador, nämligen älgskador och de skogsskadoma.s. nya
Enligt analys år 1988 riksskogstaxeringens material ökade underen av

älgskadad skogperioden l977-84 kraftigtarealen i hela Därefterlandet.
ökningenhar 400 000Drygt hektar, eller 7 all plant-avstannat. procent, av

figuroch ungskog skadad 1.6. talldomineradeär Av den plant- och
9ungskogen skadad. Med "skadad"är här än 5procent attmenas mer

antalet huvudstammar barrträd är svårt skadade,procent av av genom
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Figur 1.7 Arealandel talldominerad skog med älgskador, l.5-3.5 medelhöjd.m
Staplarna förtváårsmedeltal 1983-84, 1984-85, 1985-86anger resp1986 87.-
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betning, barkgnag eller avbrytning. Svåra beståndsskador", 20änmer
huvudstammarna svårt skadade,procent har vi på 170000 ha.av ca

Skadebilden på landsdelsnivå, för talldominerad ungskog i höjdinterval-
let 1,5 -3,5 idvs. den verkliga riskzonen för framgårälg, figur 1.7.m, av
Andelen skadad sådan ungskog är genomgående hög, är undermen
avtagande i Norrland och Svealand. Götaland,I i dagsläget liggersom
högst, kan skadeandelen alltjämt ökande. Kring de här redovisadevara -
medeltalen på landsdelsnivå finns det betydande lokal variation. vissaIen
områden idet praktisktär dag omöjligt på grundtaget älgenatt av upp

tallungskog.en
Enligt enkätundersökning bland landets jaktvårdskonsulenteren om

älgstammens storlek under olika år 1980-taletpå skall denna ha kulmine-
kring åren 1981 och 1982 med totalt 315000rat djur i vinterstam. Tillca

år 1987 skall ha reducerats till 245000 djur,stammen eller imedca
genomsnitt 22 På länsnivå det dockär variationprocent. kring detstor

figurmedeltalet 1.8.
För säkerhets skull bör det kanske påpekas även de älgskadadeatt om

bestånden överlever och till sig, finnsså det kvarståendesynes repar en
skadeeffekt i form kraftigt minskat värdeutbyte i bestånden framåt iav
tiden.

Under de åren har initiativpå Svenska Jägareförbundetsenaste ochav
Skogsstyrelsen dialog kommit igång företrädaremellan för skogsbruketen

jägarnaoch problem rörande älgen och skogen. Bl.a. har princip-om ett
förslag för upprättande och genomförande lokala älgskötselprogramav

framlagts och med mindre modifieringar förankrats inom organisationer
riks-på och länsnivå. Förhoppningen är skall kunna uppnåatt man sam-

förstånd detta också på lokal nivå, dvs. inom jaktvårdskretsarna.om
det deNär gäller skogsskadorna har dessa studerats sedan års. nya

1984 bl. observationer vid riksskogstaxeringen kronutgles-genom a. av
ningen hos och tall.gran

Därvid framkommithar ungefär femteatt och åttonde tall ivar gran var
all gallrings- och slutavverkningsskog i landet har barrförlust över 20en

och därmed ha nedsattprocent vitalitet. Endast lanses procentca av
antalet träd har starkt nedsatt vitalitet, dvs. har 60än procentmer
barrförlust.

Trädens tillväxt, studerad via årsringsindex över period 60s. en om
år, uppvisar hittills ingen avtagande eller oroväckande trend under 1980-
talet jämfört tidsperiodenmed i övrigt.

Den omfattande utglesningen finns imest den äldre skogen, och det
finns klart samband mellanett trädens ålder och graden kronutglesning,av

föruttalat Dettamest kan förklaring till de högstagran. attvara en
graderna kronutglesning finns i Norrlands inland, där också skogensav
medelålder hög.är

De framkomna resultaten intesäger något orsakerna till utglesning-om
Dessa kan många och beror sannolikt på bl.en. hög åldervara ocha.

mängd olika stressfaktorer, såsom kärvt klimat,summan torka, frostav en
luftföroreningar.och Luftföroreningarna har troligen betydelse i vissastor

delar landet, det integår här särskilja deras irollav att sammanhang-men
hittillsDe genomfördaet. skadeinventeringarna har dock givit godoss en

2 19-784
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dittills störstaÄlgstammen till denrelation procentivintern 1987under1.8Figur
1980-talet.understammen

utvecklingen.fortsattaFölja dengällerutgångsreferens detnär att
farhågor.inga störreför närvarandesig ingerihälsotillståndSkogens

tillväxtminskadtidigare och någonomfattning äniinte störredörTräd nu
anledningallhar attDäremotinteharhelhet noterats.för landet mansom



luftföroreningarnasoroad försurandeöver inverkan på marktillstån-vara
det, redan i kortsiktigt perspektiv allvarligt kan hotaett våra skogs-som

produktionsförmåga.markers
årliga avverkningenDen har för femårsperiodenmedeltal 1983 87som -m3sklegat på nivån knappa 60 miljoner förräknat alla ägoslag. Därav

m3skhänför sig milj.59 till avverkning på skogsmark, medan endast lca
m3skmilj. frånhärrör mark. Om någon till äventyrs skulle viljaannan -

jämföra avverkningen med tillväxten vilket händer så bör här påpe-- -
kas i falldetta så inte blir jämförelse.adekvat På avgångssidanatt måsteen

nämligen förutommed, avverkningen, också den delta denman natur-av
liga inteavgången till bort i skogen.tas Dessutan storlekruttnarsom vara

m3skberäknas ligga mellan 3 och milj.5 år.per
avverkningenHur på skogsmark utvecklats från mitten 1950-taletav

framoch till idag, totalt och för slutavverkning, gallring och andra hugg-
ningsarter, framgår figur 1.9. Den totala avverkningsvolymen stigerav

m3skförst tämligen jämnt till maximum på 70 milj. kring 1975 förett att
m3sk.på några falla tillår brant bottenläge på 52 milj. Den harett ca

m3sk,därefter stigit sakta femunder tillår 60 milj. har sedan återca men
gått ned något.

förKurvan slutavverkningsvolymen ihar allt väsentligt förloppsamma
for avverkningenden fasttotalt, väsentligtpå lägre nivå. Toppvär-som en

m3skliggerdet på milj.47 1975.årca

m3skMilj

/

p Total avverkning
50

z/v/
"l40

I A- "/ I/
30 t//Slutavverkning

_ ,øs\\z.I l._f -r //20
,- Gallring-

,f vf x ;,,.-___-/10 z:-x/-V/ 4//
Övrig avverkning

10 1I 160 65 70 -75 -80 -851955 -90

ÅrligFigur 1.9 avverkningsvolym på skogsmark. Glidande treårsmedeltal, 1956-
1986. 1956 förmedeltalet avverkningssäsongerna 1954/55,avser
1955/56och 1956/57,osv.
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1978-821973-77, ochgallring.slutavverkning ochvidhektar1.2 UttagTabell per m3sk hektar.1983-87. per

GallringSlutavverkningOmråde
1978-82 1983-871973-771978-82 1983-871973-77

564216 46104 195Norra Norr-
land

6358 62171178167Södra Norr-
land

58 56196 53185181Svealand
49 53 54219187 195Götaland

54 55178 51166156Riket

m3sk, början 1960-talet.milj. i25låg högst,Gallringsuttaget avcasom
därefter1970-talet och harfram till i slutetsuccesivtfaller sedanDet av

m3sk. åren harmilj. Under dekring 12 á 13tämligen konstant senastelegat
viss skett.uppgångdock en

diverseavverkningröjning och s.k.avverkningen, dvs.övrigaDen
vindfällen m., pendlar någotträd, torrträd,huggning enstaka m.av

m3sk.m3sk milj.ligger påmilj. år och 11kring 10storvågigt caper n.
kraftigtgallringslutavverkning har ökat överi ochhektarUttaget per

i huvudsakökningstaktentill de 15 åren ärbaratiden. Om senasteman ser
islutavverkning, lägre gall-idet gälleroförändrat hög när uttaget men

tabell 1.2.ringarna

maskMilj
70 r

Alla ägare60.-

50--

40-- /___,-

Privat; f/--z
JJ30 --

20" Aktiebolag

lo" Kronan..... g
i"l"ff&#39;"&#39;öeia&#39;cia&#39;nñf"

0 k. . -å-751571 -33-79 -81-77-75

Årlig Glidandeskogsmark hos olikaavverkningsvolym på ägargrupper.Figur 1.10
1971 1986.treårsmedeltal, -
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frånfyra 1970-taletsförloppAvverkningens hos de ägargrupperna
avverkningsvolymenskogar harvisas i figur 1.10. Pâ kronansbörjan

i börjannivån påjämnt ligger på 70avtagit tämligen och procentnu ca av
1975-77,högst årenbolagsskogarna lågl970-talet. På uttagen mensom

nivån80 undersjunkit för i dagslägethar sedan dess procentatt vara ca av
privatskogarnalvar avverkningen stigandeförsta På70-talets år. svagt

Därefterkraftigt år. harsjönk under någrafram till 1975 och sedan
nivån 1970/71.stigit igen till 90volymen procentca av

långsiktigt uthålliga avverkningen iberäkningen denDen senaste av
i Avverkningsberäkning 1985 AVB 85 och ärskogar harvåra presenterats

från Beräkningensriksskogstaxeringens material 1978-82.baserad på
årligaför detskogspolitik visar landet helhetalternativ dagens attsom
m3sk,milj.8 á 10kort sikt kan ökasavverkningsuttaget redan på avsevärt,

långsiktigt hållbart måste dockidag. detta skalljämfört med För att vara
praktisktförutsättningar säkerställda:beräkningens ocksåvissa varaav

föryngringsresul-igen ochEftersläpningen i återväxtarbetena måste tas-
förbättrasytterligaretaten

fortsattRöjningsaktiviteten högmåste vara-
Förstagallringama ökamåste-

avverkningsnivåntill möjliga krävsvi skall kunna nå denFör att upp
dessutom:

inom privatskogsbruketKraftigt slutavverkningarökade- Ökade Sverige.särskilt igallringar inom storskogsbruket, norra-
slutavverkningstakten i privatskogsbruket behövsSärskilt för fåatt upp

minst pris- skattemässig lkraftiga incitament, inte ochsäkerligen art.av -
börjar bli utvecklad,gallringstekniken välmaskinellaoch med denatt nu

uppfyllt, nämligenblirpositivt det andra kravetvi påkan attse meranog
inom storskogsbruket.gallringarna ökakommer attatt

emellertid Dels grundmate-gjordes mycket hänt. harAVB 85 harSedan
blivit delvis föråldrat, bl.a. vad gäller ungskogensfrån 1978-82rialet

förut-skogsbruketsvirkesförrådets uppbyggnad, dels harutveckling och
minst ständigtförändrats. gäller inte dei Detsättningar mycket senare

bedrivande.restriktionerna för skogsbrukets Under de närmasteökande
genomföras.därför landsomfattande beräkningaråren måste nya
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ekonomiskaiNaturvård skogen2 -
analyser

bedömning skogsindu-Vidformer.iutnyttjas mångaSkogsresurserna av
till radnödvändigt hänsynutveckling detframtida attstrins är taatt en

vir-användning vid sidanskogstillgångarnasanspråk ställs påandra av
storlek.avverkningsuttagetsinte enbartpåverkarkesproduktionens. Dessa

utsträckningi ökadskogsvårdspolitiken, kommerliksom attSkogsvården,
sig förlämparoch skogsnaturproduktion skoginriktasbehöva mot somav

flerbruksanvändning.
verkningarnakapitel fokuserasiavsnittet detta natur-förstadetI av

Virkesproduktionen. Stor-idag, pågällerde kravvårdshänsyn, enligt som
det andrauppskattas. Ii olika delar landetvirkesbortfalletleken avav

nyttoelTekter sådanaochöversiktligt kostnads-diskuterasavsnittet av
hänsyn.

till följdvirkesproduktionMinskad av
naturvårdshänsyn
Inledning

tillbedrivas naturvärden.enligt med hänsynvirke skall lagProduktion av
efter-djurarteroch ochhotadeinnefattar såväl bevara växt- attDetta att

rekreationsintressen. Hän-tillhänsynekologisk balans,sträva att tasom
rennäringen och andra allmän-till kulturrninnesvården,skall också tassyn

näringar,andraVirkesproduktionen påverkas ocksåintressen. av ex.na
kraft-bebyggelse ochutnyttjas för täktverksamhet, vägar,skogsmarkattav

till skogsmark.omvandlasjordbruksmark ochledningar, attsamt myrav
varierarintressen mellantill andradessai på hänsynStyrkan kraven

skogsmarksarealen bördelenskogsmarken. På störreolika delar avav
intensitet,eller mycket högbedrivas med högVirkesproduktionen kunna

vissa områden däremotintressen skadas. Inomnaturvårdensattutan
modifieras i varierande grad. AndraVirkesproduktionendetkrävs att

viss areal och tillsam-samtidigtförekomma påintressen kan ibland en
virkesproducerandemodifieringar detförstärka påkraven avmans

uteslutamed ellerfall konkurrerai andra kanmedan deskogsbruket,
varandra.

förfat-avsnitt harDetta
Erik Wil-drskogtats av

institutionenhelmsson,
skogstaxering,SLUför
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modifieringarDe anspråk på intressendessa andra ställer, kansom
medföra vissa krav skogstillståndet,på vissa skogsskötselmetoder böratt
undvikas, virkesproducerande skogsbruk överhuvudtaget inte kanatt ett
bedrivas eller skogsmarken på i anspråk försättatt annat tas annan
markanvändning. Som exempel kan nämnas lövträden skall vidatt gynnas
röjning och gallring, gödsling inte utföras,bör för-omloppstidenatt att
längs, enstaka träd eller trädatt grupper av sparas.

skogsskötselnmodifieringar iDessa kan leda till virkesproduktionenatt
får trädslags- och dimensionssammansättning eller blir lägre änen annan
vad utifrånönskvärt enbart virkesproduktionsaspekten, ellersom vore att
avverkningen senareläggs inteeller alls kan utföras.

finns fleraDet lagar berör avvägningen mellan virkesproduce-ettsom
intressen.rande skogsbruk och andra Den viktigaste Skogsvårdslagenär

föreskrifterna till fortsättningsvisoch den SVL Skogsstyrelsen 1986,
även andra lagar påverkar denna avvägning olikapå sätt Bostadsde-men

1986; 1987. SVLI allmänna anvisningar förpartementet hur detges
virkesproducerande skogsbruket praktiskt skall bedrivas med hänsyn till

intressen.andra I det enskilda fallet främstdet dock frågaär en om
bedömningar virkesproduktionenhur praktiskt skall utformas.

Dessa lagar författningaroch innehåller regler kan medföra attsom
skogsmark i föranspråk markanvändning ellertas omvänt. De kanannan
också medföra modifieringar virkesproducerandedet skogsbruket, vil-av

indelaska kan i klasser:tre
Modifieringar påverkar avverkningsmöjligheterna redan på kortsom-
sikt mindre områden undantas från slutavverkning kantvegeta-samt
tion stormfastaoch träd lämnas.
Modifieringar påverkar framtidaden produktionen föryngringsåt-som-
gärder, trädslagsval, gödsling.
Modifieringar påverkar planeringen medföreller andra typersom av-
merkostnader vägsträckning, risrensning stigar, endasttransporterav
vissa tider på året, begränsad hyggesstorlek och utformning hyggen.av

finnsDessutom antal studier preciserar vilka önskemålett som som
olika intressen har Hultman 1983; Kardell 1985; Ingelög 1981; Ahlén

mfl1977; Ahlén 1980; Mattsson 1981. fallI många bör skogen lämnas
helt orörd eller behandlas på skonsamt sätt, medan i fallandra kanett en
aktiv skötsel skogen värdefull för dessa intressen.andraav vara

Studier produktionsförlustens storlekav
WilhelmssonI 1989 försökgörs kvantifiera vilken inverkan naturvår-att

den virkesproduktionenhar på i Västerbottens AC och Stockholmsm. m.
B län. Studien begränsad tillär ägoslaget skogsmark nedan skogsodlings-

Därmed ingårgränsen. varken den skog är belägen fjällennärmastsom
eller med restriktioner för virkesproducerandenaturreservat stora ett
skogsbruk. följandeI avsnitt återges i korthet de viktigaste resultaten av
denna studie resultaten från några andra studier.samt

Studien genomfördes enkät till med kännedomsom en personer om
virkesproducerandesåväl det skogsbruket de regler tillhänsynsom om

intressenandra gäller. Enkäten besvarades i AC län de 28 skogs-som av



25

vårdskonsulenterna, vilka regel har god lokalkännedom, ioch Bsom en
län förtrogenväl med olika markanvändningsplanerav en person som var
i länet.

Dessa bedömde vilka modifieringar det virkesproducerandepersoner av
skogsbruket motiverade med hänsyn till intressen.andra Bedöm-som var
ningarna utfördes på med hjälp kartor riksskogstaxering-medrummet av

inlagda. Dessutom beskrevs förhål-belägenhet iprovytor provytornasens
lande till vissa och kulturelement, bebyggelse, sjöar.natur- ochvägarsom
Enkäten omfattade drygt 4700 i AC län och knappt 1500 i B län.provytor

förLänen valdes något spegla kraven på hänsyn till andra intres-att att
varierar i styrka och sammansättning olikamellan delar landet.sen av

Norrlandslänen frånhar denna utgångspunkt likhetermånga och vissa
företeelser finns enbart där. I B län kan förvänta de största kravenattman
på hänsyn till intressenandra finns.

föreslogsI AC län modifieringar på 4,1 skogsmarksarealenprocent av
nedan skogsodlingsgränsen, och i B län 59,9på förslagDessaprocent.

kraftigaavsåg dels begränsningar för virkesproducerande skogsbrukett
Ej slutavverkning, Ej skog och Enbart blädning på 1,7 procentny

arealen AC och 13,5 i B län, fördels virkesproduktionenprocentav
måttliga och mindre betydelsefulla modifieringar Minst 20texsom pro-

lövinblandning".cent
Den andel skogsmarken belägenär nära något de ochav natur-som av

kulturelement bedöms påverka kraven på hänsyn, varierar påsom ett
liknande mellansätt länen, med 5,3 i AC län 62,2och iprocent Bprocent
län. Merparten modifieringarna föreslås just på dessa arealer.av

Hur mycket föreslagnadessa modifieringar påverkar tillväxt och avverk-
ning har analyserats avverkningsberäkning, dvs. långsiktiggenom en en
beräkning samspelet mellan skogstillstånd, skogsskötsel, tillväxt ochav
avverkning. Avverkningsnivån har beräknats med det Hugin-systemets.
se Bengtsson 1981 såväl med hänsyn till föreslagnadeutan tagensom
modifieringarna. Beräkningarna gjordes för hundraårsperiod uppdelaten
på tioårsperioder.

Hur modifieringamas inverkan beror flertalär på faktorer:stora hurett
modifieringar bör och hurstora göras arealer berörs,storasom som

skogstillståndet och produktionsförmågan dessapå arealer och på den
övriga skogsmarken, beror också vilkenpå med intensitet virkespro-men
duktionen bedrivasskulle inga hänsyn till naturvärden behövdeom m. m.
tas.

gjordesAnalysen med frånutgångspunkt dels alternativet Dagens
skogspolitik i den landsomfattande avverkningsberäkningensenaste AVB
85 Bengtsson fl. 1986, dels intensivarenågot alternativ därett delm. en

de begränsningar fanns inlagda i skötsel- och avverkningsprogram-av som
i det nämnda alternativet borttagna. Resultaten dessamen ovan var av

beräkningar framgår i tabell
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avverkningsberäkningarna.i olikaModifieringarnas inverkan procent deTabell 2.1
WilhelmssonUrhundraârsperioden inteHela annat anges.avses om

1989

lnverkan, °/0

Avverkningsberäkning intensivare
alternativ1985

Variabel
ACzU ACzKz ACzL AC:K BB

-0.1 -0.1 1.9 -0.l -0.l 1.7Areal - -Avverkning volymrå
-3.9 1.8 19.6slutavverkning -4.7 19.0 -4 -- -- +O.9 6.7+5.0 +3.7 2.2 +3gallring + +- -2.3 -2.0 -12.0 -2 -11.4gallring -1.1slutavv +- 1.03-O.3 8.9 -O.9 7.4Bruttotillväxt -1+ --+1.1" +55" +0.6 6.4Virkesförråd 2080 0.5rå volym +1+ +

till liten extrapolering vilketREF-beräkningen för länsdel deldenna är en en
jämförelserna.medför andraosäkerhetän destörreen

2 innefattar inte contortatall.Uppgifterna volymom
3 1980-2050.årenAvser
4 år 2050.Avser

tekniskaingår inverkan delar skogsmarkentabell 2.1l även att avav av
i för bebyggelseinte möjliga bruka eller kommer anspråkskäl är att att tas

bedömningsmäs-effektertabell 2.2 nedan har dessa räknats bonlm.m.
förorsakasskillnad naturvärden.sigt. Således kvarstår enbart den som av

avverkningsberäkningarna.procent i de olikaModiñeringarnas inverkanTabell 2.2
intehundraårsperiodenHela annat anges.avsesom

inverkan,

intensivareAvverkningsberäkning
alternativ1985

Variabel -ACzLz ACzKz ACzL ACzK BB

Avverkning volymrå
l8.l1.4-3.5 17.5 -4slutavverkning -4.4 - --- +3 1.3 8.4+5.3 3.9gallring +4.I + ++- -2 -0.7 9.810.4gallring -2.0 1.6slutavv + ----

extrapolering vilkettill liten delför länsdelREF-beräkningen denna är enen
jämförelserna.medför osäkerhet de andraänstörreen

2 innefattar inte contortatall.Uppgifterna volymom

studierjämföras tidigarestudie kan med ävenResultaten denna omav
inverkan naturvårds-skillnader i och huroftast finns metoderdet stora av

förändratstroligen kraven på hänsynDessutom harhänsyn mäts.m.m.
skiljer studierna åt.under de år som

naturvårdshänsyn påinverkan enbartberäknasJämtlands länFör av
min beräkning baserad påtillavverkningsmöjligheterna 3,0 procent upp-

inågoti Jämtlands län 1978, dvs. ängifter i Skogsvårdsstyrelsen mer
viktig skillnad skogsmarkenenligt tabell 2.2.län En ärVästerbottens att

inteinnefattas i studien för Jämtlands län,skogsodlingsgränsen menovan
studien för län.i Västerbottens

friluftslivettillmedför hänsynEnligt Eriksson 1975Kardell att
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förfemtonårsperiod sänks med 6avverkningsnivån under procent etten
avverkningsnivån i B län ärStockholm. Inverkan påi närhetenområde av

viktighögre eller 10 Enenligt tabell 2.2 klartemellertid procent.ca
beräkningsperiodens längd.studiernamellan ärskillnad

skogsvårdslagens hänsyns-inverkan1987 skattarKarlsson Nääs av
för områdeslutavverkning till 3,2vidbestämmelser på procent ettuttaget

Östergötlands 1986Wahlgrenförvaltning i län.Domänverketsunder
Örebro för marki län, också hanexempel2,6 procent somsomanger

Domänverket heltDärtill kommerDomänverket.förvaltas att un-av
skogsbruk. Omfrån virkesproducerandevissa arealer antardantar ett man

tilleffektentotala hänsyneffekt 2 skulle dendenna är procent,att avca
tillintressen kunna skattas 5andra procent.ca

refererade studier enligtsammanfattar sin ochWilhelmsson 1989 ovan
följande 86:s

enkä-uppmärksammats allt sedantill intressen harHänsyn andra mer
sammanfatt-varförstudie gjordes 1984-1985,i Wilhelmssonten man

virkes-inverkan naturvårdshänsyn påuppskattaningsvis skulle kunna av
Sverigei belägenför del skogsmarken ärproduktionen den somav norra

mellerstatill 3 För delarnedanför skogsodlingsgränsen procent. stora avca
befolk-I deSverige inverkan 4-5södra kan dennaoch procent.vara ca

till procent.effekten 10ningstätaste kan högre,länen upp cavara

för hela landetproduktionsjörlustenUppskattning av
säker-studier refereras med någon högre gradutifrån deAtt ovan avsom

sig inteinverkan låter därmednaturvårdensberäkna storleken påhet
skattning.följande avsnittet dock sådanl det görsgöras. en

anpassningKraven på ökad1988 konstaterarSkogsstyrelsen att aven
miljösynpunkter ökar. räknarvirkesproduktionen för tillgodose Manatt

iproduktionen i Norrlandslänen ochbortfall påmed procentett tre av
femUppsala och Stockholms län, medVästmanlands,Kopparbergs, samt

miljonerdetta 3,1i övriga landet helhetlän. För motsvararprocent som
m3sk bedömning-uppgifter till övervägande del på1995. baserasår Dessa

virkesförsörjningsutredningenökning jämfört ln-innebär medoch enar
tillreduktion1981, då motsvarande tvådustridepartementet pro-angavs

cent.
finns emellertid1988 skriver 72 Det del skogs-Skogsstyrelsen s en

till sjöar, bebyggelse däri anknytning kust, ochmark tätorter, vägar man
visst bortfall virke. påstående, dvs.räkna med Dettamåste attett av

främst i vissa ochmodifieringar nödvändiga närheten kultur-bedöms av
Wilhelmsson 1989 jfr tabell 2.3.landskapselement, styrks av

tabell 2.3 framgår förslagen till modifieringar kraftigareockså iAv äratt
i rimligtB län AC. Det detta beror skillnad iän är på denatt anta att

befolkningstäthet finns mellan länen, andra orsaker ocksåäven ärsom om
tänkbara. Från rekreationssynpunkt modifieringarna ibör på skogsmark
speciella omfattninglägen i områden befolkning istörre med storvara av
förhållande till skogsmarksarealen i liten befolkning.än områden med Att

ifrån befolkningen innebärutgå länsdel givetvis förenkling,ocksåper en
borde istället ifrån befolkningenoch utgå hur hit bör turisternaocksåman
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2.3 GradenTabell modifiering på skogsmark i närheten vissa kultur- och land-av av
skapselementenligt Wilhelmsson 1989.

VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSTOCKHOLMS

Modifieringar Modifieringar
Skogsmarkens

Småbelägenhet StoraAreal Stora SmåzInga Areal Inga
Enstakahus 50 8.8 23 26 52 10.7 46 53 0m-Samhälle 100 10.0 18 31 52 9.5 20 79 0m-Friluftsanl3 100m 10.4 51 34 16 10.9 27 73 0-Större väg 50 15.2 274 69 5.9 12 93 0-Tjärn 20 1.9 0 74 26m-Sjö 50 46.4 13 31 56 14.0 29 66 1m-Stor sjö, hav 100 34.7 18 24 59m-O 3.3 64 36 0 36 6311.1 0
Skogsholmeiinäga 0.6 100 0 0 0.7 43 71 0
Skogsholmei 3 2 50 0 50myr
Obebyggdatomter,
lantzoner 10.5 10 84 6
Övrig skogsmark 2773 0 99l 108 0 2 98
Summa 2930 2 2 96 285.5 13 46 40

Förslagen"Ej slutavverkning, "Ej skog" "Blädning.samtny2Förslagen"Adellövskogsbruk", Ej contonatall, Minst 20 "Ejlövträd",procent
dikning", Ej gödsling, "Overhållning", Lämna miljöträd"
3Fast anläggningför friluftsliv eller rekreation, i B län inomäven park planlagtsamt
område.
4 l B län allt vatten.

sig inom olikaräknas områden.rör Bevarandeaspekten däremot påverkas
förhållandenandra ioch bör oberoende befolkningen.ston settav vara av

Om skall bedömninggöra storleken på naturvårdens inver-man en av
förkan landet helhet därförbör skogsmarkens belägenhet i förhållan-som

till vissade kultur- och landskapselement god utgångspunkt. Sedanvara en
information1983 har insamlats försådan riksskogstaxeringens provytor.

framgår figurResultaten tabell 2.4 ochav
Bedömningen för Definitionernagörs med 10 radie.provytaen m av

framgår fotnoter tillklasserna tabellen. Om villkoren för änav mer en
uppfyllsklass den klasserna förekommer till ilängst vänsteranges av som

tabellen. Vissa kolumnerna skogsmark det virkesproduceran-därav avser
de skogsbruket skall eller modifieras,bör medan andra kolumner avser

i vissskogsmark belägenhet någon bedömning angelägenhetsgra-utan av
för modifieringar.den Observera dock med långt gåendeatt naturreservat

restriktioner för virkesproducerande skogsbruk, i riksskogstaxeringenett
inte klassificeras skogsmark fridlyst därförområde ochutansom som
inte alls ingår i den redovisas iareal tabell 2.4.som

Norrlandslänen har lägst andel skogsmarken i speciell belägenhet.av
Undantag Norrbottens lappmark och Härjedalen, förhål-är beroende på
landevis andel skyddsskog och skog nära skogsmarken härärstor vatten -
belägen i älvdalarna sjöarna.och nära

Storstadslänen har andel skogsmarkenväntat störst belägen närasom av
och kulturelement. Att Malmöhus län har lägre andel i speciellnatur-

belägenhet såväl Södermanland Blekingeän torde bero på deattsom
tätbefolkade huvudsakligendelarna jordbruksmark.är omgärdade av
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innevånare1983-87 antalriksskogstaxeringenenligtfördelning på belägenhet samt2.4 SkogsmarkensTabell
skogsodlingsgränsen.skogsmark nedanbostadsräkningen1985.folk- ochenligt

Vatten5Bedöm-SummaÖvrigBebygg-VägSkogs- Skydds-Reser-Skogs- lnne-Kod Område
ning skogs-vat elseskog -100 -100mark/mark vânare m m

mark-100inne- m
vånare

Procent000 000 haha 11
95.00.3 5.00.8 2.80.90.1 0.11951 47 41.5Vbtn Lappm1
94.53.7 0.3 5.50.40125 4.5 0 1.15622 Vnrl Medel
94.50.5 5.50.3 3.18.4 0.1 0.4 1.1153 1383 Vnrl 1Ang

5.8 94.23.0 0.30.80 0 1.7799 193 9.3Kustl 14 Nbtn
94.10 5.90.6 3.30 0.2 1.8198 6.81349Kustl5 Vbtn
93.46.50.9 2.9 0.40 2.38.0 0.1133 1426 Gävl Häls 1

6.6 93.43.6 0.10.9 0.81.2 0121 18.12187Jmtl7 Jmtl
93.00.1 7.00.5 3.10 3.32.1 0569 2708 Orcbro

7.5 92.50.30.9 1.5O 0.7 4.1252 1.74219 Uppsala
92.54.0 0.2 7.52.6 0.60.1 0280 6.5824S1 110 Kopp utom
92.20.3 7.80.8 2.70.1 3.9238 3.0 0723Kalmar11

7.9 92.13.0 03.5 1.30.1 0301 2.3693Jönköping12
92.10.1 7.90.9 3.10.4 3.4280 4.7 01325Värmland13
92.0O 8.04.70.6 2.70 O56.3225 4S114 Kopp

8.1 91.91.9 0.50.70.1 0.2 4.7240 1.2295Halland15
91.91.0 8.11.0 4.00 0.530.8 1.6124 692Nbtl Lappm16
91.38.71.3 0.90.50.1 0.5 5.456 2.5138Gotland17

8.8 91.20.40.9 3.20.1 4.23.6 0628 17418 Kronoberg
8.9 91.14.6 01.51.4 O 1.4616 13 47.4Jmt1Hrjd19
9.4 90.41.8 0.41.70 1.0 4.7271382 1.4Skaraborg20

90.30.2 9.70.9 3.90.5 4.22.3 0336 147Gävl21 Gävl
9.9 90.12.7 0.24.3 2.00 0.7386 255 1.5yästmanland22

89.60.4 10.30.7 4.70.1 4.5394 0607 1.5Qstergötland23
89.410.64.7 0.20 4.7 1.02.5 0210 8424 Alvs Dals

10.8 89.21.3 0.80.90 0.1 7.7281 1.0288Kristianstad25
88.411.63.3 0.36.5 1.4O 0.1495 343 1.426 Alvs Västg
86.51.3 13.52.1 1.10.8 1.7 6.5750 0.184Malmöhus27
85.50.3 14.50.8 5.71.6 6.11.3 0329 250Södermanland.7.8

14.6 85.40.68.3 0.4 4.10 1.21.3190 151Blekinge29
15.0 84.80.70.9 3.21.2 9.2716 0.3 019430 Göteborg

2.9 20.6 79.44.73.0 8.5 1.50.2 0285 157831 Stockholm
92.20.3 7.70.9 3.30.2 2.72.9 0.32410 8361landetHela

jordllykt beroendepåellersand-ocheftersom skyddslutavverkas, det utgörbör motBeståndetpå provytan
föryngringssvå-tjällgränsen medklimatisk belägenhetnäramed storaligger inom område extremettytanatt

righeter.
förrestriktionfor vilken någonfridlyst område3 dock ägoslaget typdyliktellerNaturreservat av

slutavverkning.förbudföreligger.skogsbruk mott.ex.
for frilufts-anläggningfritidshus ellerfrån bebyggelse,3 100 permanentligger inomProvytan permanentm

motionsspår.inte slaganläggning, andraElljusspår sådanlivet. räknas avmensom
riksväg.från läns- ellerligger inom 100Provytan m naturligt vattendragfrånminst ellerfrån sjö 5 hafrån eller är5 100 havetligger inom storProvytan somsomm

minst brett.vattenstånd är 5vid normalt m landskapsbild, rekre-orimligtkonventionellt skogsbruk påbedömningEnligt lagledarens är ytan g.a.p.
dylikt.ellerationsvärde. säregennatur

uppgifter framgår figurDe tabell 2.4 och 2.1 styrker de slutsatsersom av
Wilhelmsson 1989 kommer till. sammanfattningsvis,Dessa är, attsom

förden långsiktiga inverkan naturvårdshänsyn virkesproduktionenpåav
i nedanförden del skogsmarken Sverige belägen skogsod-ärav norra som

lingsgränsen till 3uppgår För delar mellersta och södraprocent. storaca av
Sverige inverkan befolkningstätastekan denna 4-5 I deprocent.vara ca

effektenkan tilllänen högre, 10 procent.vara upp ca
sikt, tioårsperioder,På kort eller kan dock effekten störreetten par vara

överhållning slutavverkningsmogenkraven på skog medför brist påom av
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1 Bedömning

alternativt
Reserva sammanlagt

Skyddsskog

100mVatten -

Väg 100m-

Bebyggelse 100m-

Andel skogsmarksarealav
°/.
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18-
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Figur 2.1 FördelningSkogsmarkens på belägenhetenligt riksskogstaxeringen1983-
87. skogsmark skogsodlingsgränsen.nedan Vilka län eller länsdelar som

olika framgårmed de koderna tabell 2.4avses av

slutavverkningsbar skog. För Stockholms län sänks möjligaden slutav-
verkningsvolymen hälftenmed och den totala avverkningsvolymenca
med tredjedel för tioårsperiodenstaka Wilhelmsson 1989. Manca en en

därförkan inte komma med några säkrare påståenden med mindre än att
avverkningsberäkningar förgör åtminstone ytterligare antal länettman

eller länsdelar.
En reservation bör också for avvägningengöras på mellanatt synen

naturvärdenvirkesproduktionen och förändraskan tiden.över FAO/ECE
Timber Section 1986 ibedömer virkesbalans för efterfrå-Europa atten

på skogens andra virkeprodukter kommerän växa snabbare änattgan
efterfrågan virke.på
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inaturvårdshänsynnyttoaspekter påochKostnads-
skogsbruket

konflikterirrationellaochRationella

denvärdetskogsområde ärutnyttjandevisstförKostnaden ett avett av
föralternativfinns tvåfall baraanvändningen. där detIalternativabästa

omedelbart slutavver-antingennämligenskogsområde,utnyttja attettatt
rekreationsområde, detärupplåta denellerstående skogenka den att som

Kostna-alternativkostnadema.princip specificeraiåtminstoneenkelt att
från slutav-nettoinkomstenrekreationsområde ärför etableraden ettatt
till avverk-skogenståendeutnyttja denförkostnadenverkning, medan att
ivärderad monetäranågot sätteffekt, påvälfärdsökandetotalaning denär

utnyttjatskulle hahaft för deskulle harekreationsområdet sommått, som
alterna-klarajämförelser mellansådanarelevant göraIbland detär attdet.

skallavvägningardedockOftastvarandra. somuteslutertiv rymmersom
konfliktbådeinslagintressenandravirkesproduktion ochmellan avgöras

konsekvenservanligenskogsbruk haraktivtkomplementaritet. Ett avoch
renskötselrekreation,naturvård,förnegativpositiv och t.ex.både natur

oftaärskogsbruket,modifieringarfordrarNaturvårdshänsyn menavetc.
dettafall innebärvissa attvirkesproduktion. lfortsattförenliga med en

kostnadoch denoförändradkommer somvirkesproduktionen att vara
skötselme-anpassningenmerkostnaderdedärför enbart avuppstår är som

medför.tod
inteemellertidmarkanvändningsalternativ ärolikamellanKonflikter

utnyttjandealter-visstIbland ärrationella.samhällsekonomiskt ettalltid
marknads-följdtilländåaktualiserassig,fördelaktigt iintenativ avmen

följdtillsnedvridningaravseddasuboptimering, icke avimperfektioner,
förhindrarnaturvårdshänsynOmskatterochbidragregleringar, etc. ex.

kostnad.egentligingendettagenomförs harsåalternativsådantettatt
mellanmotsättningarvanligtförhållandevis attverketi självaDet är

till detta ärkategori. Skäleti dennahemmaskogsbruk hörochnaturvård
den gränseller bortompåolika skäl,skogsbruket,delar opereraratt avav

devärdetuppvägerresultatetekonomiska värdet avvid vilken det av
skall här nämnas.områdensådanauppofTras. Tresomresurser

betydandetillvanligen upphovskogståendeSlutavverkning gerav
sefjälltrakternasärskilt iförekommerundantagnettoinkomster, men

nollzonensberäkningarför1987Hultkrantz1989 ochWilhelmsson av
överhåll-nödvändigtvisinteemellertid attföljerdettaomfattning. Av

bostadsområ-område näraiskog ettslutavverkningsbar ettning ex.av
innebärdetkostnad,samhällsekonomisk även enutgörade behöver omen

iskogstillståndet landetSkälet ärenskilde skogsägaren. attför denkostnad
betydandenivånationellpåskötselprogram attrimligtiinnebär enett

de"överhållas underbestånd kommerslutavverkningsbara attmängd
avverkningar underMinskadebil. 6.1987,LUdecennierna senärmaste

ökar,rekreationsintressentillhänsynstagandeområde därperiod i etten
ökadetillledatänkasvirkesmarknaden,prisbildningen påviadärför,kan

områden.i andravirkesuttag
föryng-blir resultatvirkesproduktionframtidadenNuvärdet avsomav

virkesuttagtill ökatlederskogsvårdsåtgärderandraochringsåtgärder som
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först på mycket lång sikt med Förhållanden,är, svenska i allmänhet lågt.
visadesSom i LU bil.1987, har, vid111, avkastningskrav påett tres.

uppskattningsvis enbart tredjedel skogsmarkenprocent, kal-etten av
marksvärde överstiger givetnoll, framtida virkesproduktion förut-attsom

investeringarsätter i form plantering detmed plantantal före-etc.av som
skrivs i Skogsvårdslagen. Detta utesluter inte aktiva återväxtåtgärderatt
på skogsmark ofta berättigadeär på Självföryngringgrunder. haregna
ofta lägre kostnad, kostnaderna kan bli lägre modifierademed plante-
ringsmetoder faktiskaoch kostnader intäkteroch i enskildakan det fallet

helt annorlunda än vad enkla schablonberäkningar antyder. Vidarevara
planteringkan väsentliga fördelar föråtgärd minskam.m. attge som

miljöförstöringen avverkningar, bl.a. förkorta efter-denattav genom
följande kalmarks- och ungskogstiden och därmed den totala markareal

upplevs kal.som vara
Klart emellertidär kostnaden, i form framtida virkesbortfall,att forav

naturvårdshänsyn frånavståatt anlägga skog ickepå skogsmarkattav är
ofta låg eller ingen alls. Således har de begränsningar planteringspro-av

för myrmark se SOU 1978:6, d. hagmarker 5§3-programmetetc.gram
föranletts naturvårdsskäl knappast inneburit någon kostnad sesom av

Hultkrantz 1983 för diskussion dessa program. Skogsplantering påen av
åkermark inteär alltid lönsam se dock Albrektsson 1988 diskuterarsom
alternativ med korta omloppstider. Detta gäller än så länge energi-även
skogsodling på åkermark se Bolin, Rabinowitz och Zweigbergk 1988,
Lunnan 1989 Parikkaoch 1989. Givetvis kan dock trädplanteringar på
sådan mark även positiva miljöeffekter alternativ till för-ge ex. som
buskning.

tredjeEn omständighet kan innebära kostnaden för naturvårds-attsom
hänsyn är låg eller ingen alls riskaspekten.är I den mån sådana hänsyn
bidrar till varierat skogstillstånd kanett de minska den riskentotala imer
skogsinvesteringama. Det bör dock observeras risktagande inte tillatt
varje pris bör förhindras. Den ökade risk introduktiont.ex. ettsom av
främmande trädslag förädlateller genmaterial innebär kan än välmer
uppvägas hög förväntad avkastning. Om naturvårdshänsyn förhind-av en

projekt där så falletär harså de kostnad. finnsDet emellertid skälrar en
misstänka viss schablonmässighetatt iatt skötselmetoder, detaljeradeen

regler i anvisningarna till Skogsvårdslagen generellt leder tillm.m. en
alltför låg grad diversifiering i svenskt skogsbruk.av

Kostnad för naturvårdshänsyn

Vilka då kostnadernaär för de naturvårdskrav ställs på skogsbruketsom
Svaret förstberor främstoch huruvidapå det virkesuttagetär från befint-
liga skogar påverkas eller det virkesproduktionenär först på långsom om
sikt reduceras. I det förra fallet kan kostnaden hög, i det ärsom vara senare
den, i enlighet med det sagda, låg.ovan

Inför LU87 utförde Hans Andersson Andersson 1986 vid Skogsstyrel-
prognosavdelning, på grundval kostnadsuppgifter hade tagitssens av som

fram Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, vissa ekonomiska beräkningarav
för de skogsskötselaltemativ presenterades i AVB-85 långsiktigasom



33

avverkningsberäkningar utförda Skogshögskolan. Dessa utnyttjades iav
LU87, bilaga kapitel till samlad ekonomisk värdering nuvärdeten av

olikade skötselprogrammen.av
finnsl AVB-85 skötselalternativ, "mera mångbruk,ett är avsett attsom

ökad ambitionsnivå vad gäller naturvårdshänsyn.representera Dettaen
alternativ frånutgår avverkningsberäkningarnas basscenario sedansom
modifierats på rad punkter. innebärDessa vissal skogsområden,atten

184.000totalt ha, frånundantas helt skogsbruk, 2 särskiltett anpassat
skogsbruk bedrivs på 400.000 hektar, huvudsakligen med hänsyn till fri-
luftslivet, 3 vissa anpassningar ifrågagörs generellt föryngringsmeto-om
der, lövträd avvecklas, hyggesstorlekarcontortaprogrammet ochgynnas,
gödsling minskas.

Det effektensamlade modifieringardessa framtidapâ det avverk-av
ningsförloppet beräknat med skoglig, icke-ekonomisk modell tillären en
början måttlig. Under 1990-talet beräknas de ökade naturvårdshänsynen
reducera avverkningarna med 1,2 Skillnaden mellan alternativenprocent.

efterhandökar under förstnästa sekel, i slutet beräkningsperioden,men av
dvs. efter år 2050, blir den märkbart större ca 15 procent.

Den årliga minskningen nettointäkter intäktsbortfallsummanav av
minskad avverkning och kostnadsökningar under 1990-talet beräk-pga.

Mkrz.Andersson till 238 hänförDärav sig 184 tillMkr. intäktsbort-nas av
fall minskad avverkning och 54 tillMkr. ökade produktionskostna-pga.
der.

faktumDet de ökade hänsynen tillleder minskad långsiktigatt produk-
tion litenhar betydelse för det ekonomiska utfallet. Med utgångspunkt .från nuvärdesberäkningarna i LU87, bil. kap. kan annuiteten års-
kostnaden för den samlade intäktsminskningen beräknas till mellan 250
Mkr. 6 ränta och 350 Mkr. 3procents ränta. Av kostnadenprocents
ligger den istörsta delen Syd- och Mellansverige och så ingentinggott som
annuitet 12 till 15 inomMkr. nordligastede 40 landetsprocenten av
skogsmark balansområde

Detta gäller emellertid kostnaden för utökade naturvårdshänsyn. Med
frånutgångspunkt den bedömning avverkningsbonfallet till följdgrova av 2 liksom följandeDetta,

naturvårdshänsyn enligt gällande regler gjordes i föregående ivärden, är uttrycktaav som av-
priser1985års med 1995snitt kan lika skattning den totala kostnaden för dessa göras.en grov av prognosticeradeårs tek-Den enda kostnadspost betydelse tillkommer torde kostnadenav som vara nik. blanda historiskaAtt

tillför virkesbortfall, relativpriser framti-vilket meduppskattades cirka 5 Denna kostnadprocent.
produktivitetstalda somuppgår med förutsättningar tidigare till 770 Mkr.samma som ca till ellerstörreenSammanfattningsvis skulle alltså den förtotala kostnaden existerande mindre del resultatetär
anpassningartill rela-naturvårdsrestriktioner i skogsbruket avuppgå till i storleksordningen tre tivprisernas utvecklingkvarts miljard kr. år. Tillkommande hänsyn restriktioneroch kanper olyckligär skogstek-en

komma öka denna med ytterligare kvarts miljard niskatt kutym tenderarkr.en som
framtidaöverskattaattNaturvårdshänsynen har självfallet även samhällsekonomisk intäkts-en nettointäkter och somsida, dvs. det bidrag till välfärdenöka i vid meningatt försvårarsom tolkningengenereras. av

intressantaStudier många analy-betalningsvilja forskningsfältär under stark utvecklingettav som Vi här emellertidärser.redan har bidragit med underlag för i monetära preciseraett att termer intresseradeendast avstorleksordningen vissa effekter.sådana I nästa avsnitt översikt storleksordningar ochav ges en
därför frånkan bortsede resultat har erhållits i sådana studier.av som missvisningden det-som

ta ger.

19-7843



34

sk0gsbruket3naturvårdshänsyn iVärdet av
naturvårds-värderingsammanfattandeekonomiskai avAtt termer enge

åuppgift. betyderDettaomöjlignaturligtvisskogsbruket ärihänsyn en
refereraavsnittVi i dettaskallingenting kan sägas.sidan inteandra att

sitfermässigavissaförsökambitiösa göragenomfört attstudiernågra som
förTeknikenenkätundersökningar.bygger pådessapreciseringar. Flera av

va1uation" underärcontingentmaterialsådantbasisvärderingar på av
medskallresultatenochmångadockProblemen ärutveckling.snabb ses

1987 a.Johanssonkring dettadiskussionförförsiktighet sestor
negativasåvälfauna kanflora ochskogsbruk på somEffekterna varaav

ochrubbasbalansennaturligaalltid till denlederSkogsbrukpositiva. att
medan andravissaförändrasartsammansättningen arter gynnas,att -

planteringkalhuggning,älg och hareExempelvismissgynnas. avgynnas
hjortdju-däremotpåverkarröjningLövslybekämpning ochgödsling.och

negativt.ren
för-fågelarterrisbobyggandeochhålhäckandeför mångaFörhållandena

Vid övergångavverkning.vidförsvinnerspelplatsertjädernsochsämras
antaletochifågeltäthetenbådeminskar storttallbeståndtillfrån gran-
mellanPåverkan1985.naturvårdsverkStatensgranskogsbundna arter

på skogen,skadorförorsakarViltetömsesidig.dockvilt ärskogsbruk och
skogsbruket.förkostnadertillupphovvilka ger

försökervilken hanundersökning igjortl987b harJohansson en
30050-100för räddabetalningsvilja procentmänniskors att avskatta

intervjuadeDedjur- och växtarter.skogslevandeutrotningshotade perso-
olika högvilka innebarfyra olikaställning tillhade programatt tanerna

olikamed devarieradeBetalningsviljanbevarande. programmengrad av
2.6.i tabellvisasdemförresultatenoch tre av

i kolumnenResultatenräddadeantaletmedBetalningsviljan ökar arter.
utrotningshota-150-300tolkaskani tabellentill atthögerlängst omsom

miljoner360150-samhälletdet kostaskulledogdjur- och växtarterde ut
procent.3påvid räntesatsnuvärdenkr. en

sig förlämparfågelarter,däggdjur och 40ungefär 20finnsSverige soml
iolikaförjaktvärdet attuppskattat arter,har1988 genomjakt. Mattsson

jakt.bedriva Ibetalningsviljan förundersökaenkätundersökning atten
ochjaktvärdetotaltbådetillfrågadesjägare. Dessaingick 2 500urvalet om

för köpabetalasigtänka attskulle kunnamaximalt att sammavad deom
rekreations-Mellanskillnaden ärjakt.erhållerdeköttmängd genomsom

landet.gäller helaresultaten,sammanfattas2.7tabellIvärdet. som
bruttojaktvärdet.totaladet40utgjordeför älg procentKöttvärdet avca
fram konsument-För20knappt attandelenvilt procent.För annat var

växtarter.djur- ochrädda 300 hotadeBetalningsvilja för2.6Tabell att

TotaltTotaltKL/persKr./persräddadeAndel
Mkr./ârMkr.och år°/o.arter.3 påavsnitt byggerDetta

litteraturöversikt somen 36011900421405100fil kandskrivitshar av 22030072685475insti-vidBergforsUlrika 1502005186 2l50skogsekono-förtutionen
iingårochmi. SLU som l987bJohanssonKälla:1989.Bergfors



Tabell 2.7 Jaktvärde i Sverige 1986. 1988årsär Mkr., prisnivå.

Älg Övrigt Summa

Jaktvärdc brutto 963 623 1586
Köttvärdc 386 129 515
Rekrcationsvärde 578 494 1071

Konsumentövcrskott 505 411 9l 7

1988Källa: Mattsson

nettojaktvärdet, drogs jägarnas vissaöverskottet, dvs. kostnader t.ex.
avgifter ifrånoch resekostnader bruttovärdet. Konsumentöverskottet ut-

Älgensgjorde 58 detta bruttovärde. jaktvärde uppvisadeprocentca av
geografiska skillnader. betydligtDet i istörre södra änstora var norra

Sverige. beror på jägareDetta såväl älgtätheten antalet iär störreatt som
landet. Jaktvärdets ökningstaktsödra delen avtagande når älgpopula-ärav

tionen ökar.
Bär och andra nyttigheter iär produceras skogen ochsvamp som som

delvis omsätts på marknad. En del de bär plockas ochstoren av som
all förnästan svamp dock husbehov. Det totala samhällsekonomis-avses

liksomka bruttovärdet torde, jaktvärdet, iuppdelat kategorier;tvåvara
ellerbär- svampvärde och rekreationsvärde. försökNågotett ett att

uppskatta rekreationsvärdet har inte gjorts, uppskattningmen en grov av
möjligbärvärdet med hjälp offentlig statistik.är göra Sommarenatt av

1977 plockades 78 miljoner liter skogsbär blåbär, lingon, hjortron och
inkl.hallon trädgårdshallon. Försäljningsvärdet till uppköpare för den

motsvarande lingonmängden blåbär och halva mängden hallonsamt var
priser i1986 års 1988 års penningvärdemed 510 Mkr. Hjonronskörden

värderas till 10 50kan Mkr. kr./kg. plockades1 Det 22samma sommar ca
miljoner liter Om marknadspriset 30 kr./liter så skulleär värdetsvamp. av

660 fördetta Mkr. Marknaden dock liten i förhållandeär tillvara svamp
konsumtionen så detta kan överskattning värdet. Klart ärstorvara en av
dock svampvärdet till flera miljoneruppgår hundra kr. Sammanlagtatt

efterkan alltså värdet skogsbär och plockning, i runda talav svamp,
till miljarduppskattas kronor. Om rekreationsvärde och plocknings-en

kostnad vilket kanske intebalanserar, alldeles orimligtär antagande,ett
detta mått på nettovärdet skogsbär ochettger av svamp.

ÄvenHur påverkar då skogsbruket tillgången på bär och svamp om
skogsbrukets inte fullständigt,påverkan finns vissa redovi-resultatutretts
sade Kardell 1979 Erikssonoch och Kardell 1987. Blåbärstillgångenav

iär medelåldersstörst och äldre skog, dvs. skog äldre 60än år.som
Slutavverkning till tillleder 60 70 blåbärsriset försvinneratt procent av

feniliteten minskar. Lingon berörs mindre; täckningen risetsamt att
minskar, fertiliteten ökar. Hallon byggen och både täckningmen gynnas av
och fertilitet speciellt tillökar, tio efterår avverkningen. Efter slutav-sex
verkning minskar mängden med 85 till 95 beroende påmatsvamp procent,

fröträd lämnas eller inte. minskarDessutom antalet dvs.svampsorter,om
svampfloran Gallring röjningoch tycks positivasmåutarmas. ge men
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för lingon Svamptillgång-bärproduktionen blåbär, och hallon.effekter på
kvävegödslingförefallerinte gallring, detberörs gerommen somaven

lövslybekämpningkemisk medpåvisatnegativ påverkan. Det ocksåär att
produktionenförsämrar smaken på och bär.fenoxisyror av

hjor-tillgången påfrämst dikning, påverkarskogsvårdsåtgärder, dåHur
tilldikningundersökningar lederVissa tyder påinte helt klart.är atttron

Kortesharju 1984.visarmedan andraminskade skördar, motsatsen
Övrig faunanliknandeflora skogsbruk påpåverkas också sätt somav -

missgynnas. Skogsvårdsåtgärdervissa och andradvs. arteratt somgynnas
tillväxten förartrikare flora. Gödsling ökargallringröjning och enger

1985.minskar Statens naturvårdsverkoch lavarörter, mossormen
slumpvis de skulletillfrågade 100 utvalda hushåll vadKriström 1989 l

iför urskogsområdenvilliga bevara elvabetala runtattatt omvara
konflikt mellantanke påUrskogsområdena valdes medSverige. att en

pri-föreligga känsliga skogsmiljöer ochoch bevarande måsteskogsbruk
rekreationsområden.mära

efter uteslutningbetalningsviljan, tvågenomsnittligaDen protest-av
medianvärdet låg på 212 kr.hushåll, medan072 kr.bud, blev l per

ibetalningsviljangjordes försök delaundersökningdennal attett upp
frågorgjordes antal ställ-Dettaoch existensvärden.brukar- att ettgenom

alternativmotiv till bevarande. Fyrasvarande skulledär dendes, ange
välja fleraeller dem: 1respondenten kundeoch naturupp-ett av egnagavs

människors möjlighet besöka område-2 andralevelser brukarvärde, att
inga motiv till bevarande. 88altruism, 3 andra skäl och 4 procent avna

kombinationer visas i tabell 2.8 där ocksåiingick någon de somavsvaren
betalningsviljan efter dekomponering redovisas.genomsnittligaden

fler olikaförvänta sig, visar resultatenintuitivt kannSom attman
betalningsvilja uppvisar han/hon.desto högreupplever,värden personen

område-inte besöka någotsjälv aldrig besökt eller planerarDen att avsom
tillmänniskor får tillgångandrauppleva värdekan attett genomna,

Ombetalningsvilja naturligt också lägst.altruism. heltDeras ärresursen
diskonteringsränta blirpå 3hushållen har procent,antar att enman

betalningsviljan hushåll och år drygt 32 kr.per
årliga betalnings-från undersökning kan den totalaledning dennaMed

för urskogsom-samtliga hushåll bevarande dessaviljan svenskahos ett av
6120 Mkr. 3 ränta och 240 Mkr.till mellanråden beräknas procents

ränta.procents

betalningsvilja.dekomponeradTabell 2.8 Total och

betalningsviljaGenomsnittligMotiv
Kr/hushåll

039lBrukarvärde
altruism 345Brukarvärde och l

motiv 799altruism och andraBrukarvärde, l
753Altruism
072Totalt l

Kriström 1989Källa:
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Turismsektorn sysselsätter idag ungefär lika många människor som
skogsbruket årligaoch den omsättningen till 30uppgår mdr kr. år.ca per

näring innehållerDenna självständig och utvecklingsbar möjlighet atten
tillvarata skogstillgångarna på alternativt givetvissätt. Man kan hävdaett

flesta turisterde håller sig till städer, kulturbygder och badstränderatt etc.
och litenendast del besöker skogsmiljöer vildmarksbeto-att en av mer
nad karaktär. Men kanske just förekomstendetär orörda skogar, denav
sista riktiga "vildmarken i Europa, Sverige tillgör lockande ochettsom
exotiskt land, även besöket inskränker sig till ivecka huvudsta-om nu en
den se Paulsson 1983.

Behöver turismendå komma i konflikt med skogsbruket Förhållandet
mellan rekreation och skogsbruk tidigareär ganska kompli-nämnts,som

eftersom föreliggerdet samband negativbåde positivoch demcerat artav
Vissaemellan. områden, fjällnäradelar de skogarna ärex. av pga. svag

lönsamhet i skogsbruket lämpliga för naturvård och rekreation. Imer
allmänhet emellertidgäller skogsbrukets och rekreationens anspråk påatt
skog väl kan kombineras. möjlighetEn kanske också skogsbru-attvore se
ket verksamhet i sig, kan locka turister Paulsson 1983.som en som

Ett friluftslivökat behöver dock inte bara förgodo naturvården.vara av
Störningar fågelliveti vandringsturism skotertrafikoch hör till depga. mer
allvarliga liksomproblemen, trampskador på känsliga lavmarker. Pauls-

vissa visserligenåtgärder nödvändiga för undvikaäratt attson anser
störningar slitage, förhållandetoch mellan turism och naturvårdattmen
på det hela symbiosartat.ärstora

1987 värderingDrakes jordbrukslandskapet visar inte baraattav
borttagande skog tillkomstäven skog har negativt miljövår-utan ettav av
de. Alternativet till bevara jordbrukslandskapet i denna under-att antages
sökning plantera antingen eller energiskog på de aktuellaattvara gran-

Värdet bevara jordbrukslandskapet blir alltså detsammaytorna. attav
värdet inte nyplantera skog.attsom

Undersökningen genomfördes SIFO 1986år och urvalet drygtav var
från1000 hela landet. attityd-Ett antal och kontrollfrågor ställ-personer

först för avslöjades motiv till bevarande. Alternativet många djur ochatt
beroende jordbrukslandskapetväxter är fick den relativastörsta bety-av

delsen 47 procent.
Betalningsviljan för tillbevarande uppskattades 606 300i krett per

och år. Drake drar dock slutsatsen jordbrukslandskapets värdeattperson
tiden.antagligen ökar Vid planteringöver granskog åkermark blirpåav

landskapsbilden framkomlighetenmörkare och dålig, eftersom plantorna
vid vanliga planteringarsätts tätare än Hultman 1976. Om alternativet

till plantering åkerbruk, leder dock detta till möjlighe-är även begränsade
Ärbeträda marken. alternativaden användningen däremot betes-attter

mark betesvall och hagmark, såväl tillgänglighetenså är variationensom
i flora fauna betydligtoch större.

studierna gjordesI intressant försök folksuppskatta värde-ett atten av
olikaring markanvändning, låta dem åker-,poängsätta betes-attav genom

och hagmark. illustreradesDe marktyperna hjälp fotografiermedtre av
information förekomstoch antal djur- och växtartergavs om av som

förekommer. Resultatet kan verifierasägas Denresonemanget ovan. ge-
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Genomsnitt för helajordbrukslandskapet.Betalningsvilja för bevarandeTabell 2.9 av
års prisnivå.år. 1988riket. Kia/ha och

Åker 958
830Betesvall l

2312Hagmark
138marktyper 1Alla

Drake 1987Källa:

för åker-hagmarkför änbetydligt högrebetalningsviljan ärnomsnittliga
efterbetalningsviljanförredovisas resultaten2.9.tabellmark. l ovan

hektar.omräkning till kronor per
underskattningenligt Drake,bör,resultatDessa snarast avvara en

för ned-Om kostnadentillvägagångssättet.påbetalningsviljan med tanke
entydig: Ned-tolkningen såledesblirunderstiger värdendessaläggning
människor harframgick ocksåintervjuernaläggning bör motverkas. Av att

vilketlandskapsbilden,förändringar iuppfatta långsammasvårt att
intedeintervjuadedefrågan Hela 45 attdetta är procent uppgavavom.

skett underlandskapförändringarmärkt några monotontettmotatt mer
20 åren.de senaste

betesdrift. södraåkermark Iskogsodling nedlagd äralternativ till påEtt
jordar,marginella dvs.främstaktuellt påSverige detmellersta äroch s.

skogsmark. Kar-vilka klassashagmarkskaraktärlandskapstyper somav
olika1961, medpåbörjades redanför försök,de1984 redogördell som

Kronobergs län.imarkutnyttjandeformer fastigheten Tagelpåalternativa
betesdrift medjämfördes 1markanvändningsalternativolikaDe varsom

skogsodling med265 procent,och nötboskapfår 35 procent gran,
mekanisk röjning.igenväxning Detnaturlig 4respektive 3björk ek, samt

skogsodlingsalternativ ochsamtligautfallet visadeföretagsekonomiska att
betesdriftbetesdrift. det ärDenröjning resultatmekanisk bättre ängav

arbetskraft.hjälp anställdbedrivs dock medi fallfrågan detta avom
till 260 kr. hektar5betesdrift Tagel uppskattadesför påKostnaden perca
alternativ dockhar ävenröjning 525 kr. Dessaför mekaniskaochoch år

männi-vilketlandskapetbidrar till hålla öppet,eftersom deintäkter att
positivt.skor värderar

be-betalningsviljan för bevarandeundersökning ärEnligt Drakes av
hektar och år,2 312 kr.för hagmarkgenomsnitt 830 kr. ochi ltesvall per

300-2 100nettointäktröjning på 1mekaniskfall skullei Tagelsså ge en
hektar950-3 430 kr.förlust 2betesdrift påskullemedankr. percage en

fall, deti vissa, mångaellerMekanisk röjning kan såledesoch år. vara
alternativet hålla nedlagd åker-samhällsekonomisk synpunkt bästa attur

for-inte självklart bästauppenbarligen denSkogsodling ärmark öppen.
mark.utnyttja sådanför attmen

tillmarkanvändningsalternativ skogs-renskötselnSverige ärl ettnorra
respektiverenskötseli Norrland därvisas i vilka områdenfigur 2.2bruk. I

figur 2.3 visas deöverlappar varandra. Iförekommer och deskogsbruk var
Likavälrenbetessynpunkt.speciellt viktigaområden är somursom

renskötsel, så inne-för rationellt drivenbegränsninginnebärskogsbruk en
för rationellt drivet skogsbruk.begränsningrenskötselbär en
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förgräns
renbetes-/áf område

.

skogs-
odlingsgräns
ungefärlig

utbredning i Viktiga renskötsel-Figur 2.2 Skogsbruketsoch renskötselns Norrland.
områden.

tillgänglighetminska betesmängden och betetsskogsbruket kan samt
Samtidigtsönderstyckning sammanhängande betesarealer.tillleda aven

för rennäringen.effekter positivafinns vissa skogsbrukdet ärav som
främst i ökad hänsynplantskador ochSkogsbrukets olägenheter består att

1985.vid avverkning. Se Mattssonmåste tas

Slutsatser

genomförs"miljövårdsinvesteringar skogsbruket mycketDe äravsom
för iomfattande. årliga kostnaden naturvårdshänsynEnbart den

miljard i hänseen-kronor, skogsbruket dettaskogsbruket, kvarts görtre att
i sinnivå, före, tillverkningsindustrin helhet.på ellerde hamnar samma

för älgproduktionen i dagslägetTill detta kommer bl.a. kostnader som
omplanteringskostnader förloradetill 200 ochuppgår Mkr. årca per

sikt; sikt virkesförlustenavverkningsinkomster på lång kommerpå kort att
förbli betydligt större kostnader skador åsamkasoch som av renar.

för miljöâtgärder i emellertid intekostnadsvolym skogsbruketEn hög är
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viktigasärskilt
områden

Figur 2.3 Stilirresammanhängande.särskilt viktiga renskötselområden.

Källa: Mattsson 1985

omotiverad. Arealmässigt hälftenutgörs vår miljö skog. Virkespro-av av
duktionens ekonomiska betydelse intebör överskugga faktumstora det att

skogsbruketsäven produktion Skogsmiljö har betydande värde. Iettav
mycket runda tal kan värdet bär och tilluppskattas miljardav svamp en
kronor och värdet älg och vilt till ungefär lika mycket exklusiveav annan

förkostnaden trafikskador. Betalningsviljan för bevara elva urskogs-att
områden i landet kan uppskattas till ellerruntom tvåhundra miljonerett
kr. mätningEn betalningsviljan för rädda utrotningshotade djur-attav
och växtarter resultat storleksordning. viktigEn slutsatsgav av samma av
detta är det ställs krav på skogsnaturvårdspolitiken.att Skogsmiljönstora

huvudsakligenär icke prissatt effekt skogsbruket. Det finnsexternen av
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därför För bedrivagoda grunder naturvårdspolitik ställer kravatt en som
Å sidanpå skogsbruket. andra kan skogsbrukets förkostnader uppfyllaatt

dessa bli höga. liggerkrav Det således i både skogsbrukets och naturvår-
intresse regleringdens denna utformas omsorgsfullt.att
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skogsnäringen och Europa-svenska3 Den
marknaden

skogsnäringensillustrera den svenska50-85-75, kanprocenttal;Tre
förförsta 50, står deneuropamarknaden. Det talet,relation till ochEuropa

andelskogsprodukter. DennaSveriges utgörsandel nettoexport som avav
hälften våri mitten 80-taletvisserligen fallit, utgörsännuhar avavmen

skogsprodukter.nettoexport av
tillskogsnäringens går Europaför andel85 står denTalet export somav

till EG-området. Med lätt75 den andel gårhelhet, medan är ensomsom
sin importSverige betalar huvuddelenöverdrift kan säga att avavman

tilli olika varianter Europaskogfrämmande exporteraattvaror genom
speciellt till EG-området.däroch

marknadsställning iSveriges Europa

intressebakgrund europamarknadens betydelse detMot är attstora avav
industrinsbedömning den svenska långsiktiga marknadsställ-göra en av

därvid historiska utvecklingen.ning. god utgångspunkt den IEn ges av
ifigurer utvisas den svenska storlek, delsnedanstående europaexportens

MechanicalEurope; woodpulp

G Market share
Ö Con sharesump

1974 1977 1980 1983 1986

Year
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Chemical WoodpulpEurope;

G Market share
O Consumpshare

1974 1977 1980 1983 1986

Year

FibreboardEurope;

G l-Sarker.share
V shareCensus;

1955 1965 1975 1985.
Year

Figur 3.1 Den ställningensvenska på föreuropamarknaden kemiska-c massa,
mekanisk fiberskivor.ochmassa

relation till importen tillden totala Europa Market Share, i relationdels
till totala konsumtionen iden Europa Consumption Share.

Som framgår ñgurema 3.la-c den marknadsställningenär svenskaav
for angivnade produkterna i vikande. Speciellt märkbar ärstort sett

för fiberskivor,nedgången där Sveriges Förhållandemarknadsandel i till
importen till fallit frånden totala området 50 till lO Denprocent.ca ca

kemiska fallit kraftigt, frånhar den 40 till 20även på deprocentmassan
20 åren. Den enda produktkategori behållit sina marknadsan-senaste som

decenniernadelar de den mekaniska Förklaringenär tillsenaste massan.
förmodligen Sveriges hittillsdetta unikt låga elpriser.är
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figurernabelysessågadeför ochUtvecklingen avvarorpapper, papp
3.2a-c
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NewsprintEurope;

0,8

0.6

4 Narkez share
Ö Censur; siaro0,4

0,2

0,0
1955 1965 1975 1985

Year
Figur 3.2a-c Den svenskamarknadsställningen för tidningspapper, "övrigt papperoch papp" för sågadesamt varor.

Som framgår denär svenska marknadsställningen for två varukatego-av
rierna: sågade övrigtoch och papp" i oförändrad.stortvaror settpapper
För båda dessa varukategorier gäller Sverige förstår 20att procentca av
Europas totala import föroch 5 10 den totala konsumtionen.procent av-

tidningspapperFör gäller Sverige har långsiktigt stigandeatt andelen av
marknaden. Andelen hari det närmaste tredubblats de decenni-tre senaste

och speciellt stark ökningenhar varit under 80-talet. SverigeAtterna
stärkt sin ställning på denna förklarasmarknad troligen med samma som
anfördes då det gällde den mekaniska marknad, nämligen Sveri-massans

låga elpriser.ges
Sammanfattningsvis gäller således den svenska skogsnäringensatt mark-

nadsställning i Europa har varit i oförändrad destort decenni-sett senaste
Det har skett långsiktig minskning andel, dettaerna. en av massans men

förädladuppgångmotsvaras massa, dvs. Inom de olikaav en av papper.
kategorierna har utvecklingen varit för produktgruppermest gynnsam som

speciellt Sveriges låga elpris. För mindregynnats produktgrupp-av en
ñberskivor gäller Sverige heltnästan konkurreratsatt på den europeiskaut
marknaden.

Skogstillgång, och avverkningar i Sverigeägande och
Europa

För långsiktig bedömning Sveriges marknadsställning givetvis denären av
fysiska skogstillgången avgörande. När vi i avsnitt redovisardetta data
kring skogstillgångar inEuropas har delat kontinenten i fem områden:

Östeuropa.Norden, EG, Centraleuropa, Sydeuropa Grovt skattatsamt
för hälftenstår Sverige skogstillgångarnanära och skogsuttaget iav

Norden.



Eftersom tillväxten varierar betydligt regio-stående volym mellanper
eftersom intressant föroch det tillväxten den långsiktigaär ärnerna, som

virkestillgången, utvisas i tillväxten fördelar sigtabellen nedan hur på de
regionerna.olika

skogstillväxt, fördelning på olika regioner. Milj kubikmeterTabell 3.1 Europas u.b.
EGEG9.

Norden 127,4
EG 12,7l
Centraleuropa 22,4
Sydeuropa 76,6
Osteuropa 90,0

siffrorna Förhållanden kringDet bör observeras 1980. De äratt avser
också mycket talet för Norden underskattningosäkra, så är ex. en av nu

förhållanden. Förmodligen bildkända dock talen god den rela-ger en av
tiva fördelningen skogstillgångar.Europasav

Sveriges vi årliga betydligt understigerFör del det skoguttagetvet att av
förårliga tillväxten. Mindre känt gällerden är detta även Europaatt som

utvisas relationen virkesuttag tillväxt.helhet. tabell 3.2 nedan mellan ochI

Tabell 3.2 Relationen årliga årlig netto-tillväxt i olikamellan och skog deuttag av
regionerna.Procent.

Norden 78
EG 70
Centraleuropa 74
Sydeuropa 67
Osteuropa 87

framgår i relationSom nordiska virkesuttaget till tillväxtenär det sett-
inte vid internationell jämförelse. snitt ilågt I avverkas Europaen-

70 den årliga tillväxten, sikt givetvisendast något påprocentca av som
medför ökningstark såväl mängden stående skog den årligaen av som
tillväxten.

Beträffande ägandeförhållanden Sverige frånskiljer sig övriga iEuropa
viktiga dels andelen privatägd ägd enskildatvå avseenden. Det gäller av

ovanligt i Sverige. utvisas i figurbolagsägd skog, högär Dettasamt som
för3.3 vi istället för utvisar förhållandena ingåendenedan, där Norden de

länderna.
andelenfiguren i land, Norge,framgår det endastSom är ett somav
hälftenhelheti Sverige. Europa ägsprivatägd Förskog är större än casom

i Sverige.offentliga 25endastskogsmarken det procentmot caavav
sig andelen bolagsskog. ISverige skiljer gällerförhållandet därandraDet

Finland det landskogsbolag. är25 skogenSverige ägs procent somav avca
följt med 5 bolags-Norgeefter med 7-8kommer procentprocent, caav

Italien bolag någraSpanien, Portugal och ägerskogar. I procent mar-av
försumbar.europeiska andelen heltövriga länderi ärken,

i europeiskaflera länderkan det nämnassammanhangetI att ex.man
andelen bolags-Västtyskland söker ökaFrankrike ochStorbritannien,
sköts bättrebolagsskogar änfr.a. skäletdetskogar, attatt ansermanav

enskilda skogar.



48

Andel offentligt
ägda. °/o

100-

SNITTEUROPA

4;Angel160 privatägda.50 v.

Östeuropa,Öoffentligt. Sydeuro-fördelat privat och SFigur Skogsägandet på3.3
Finland, Sverige NOEG EG9, FI SV ochCE Centraleuropa,pa, - -

Norge.

befolk-siffror givits för skogstillgångar kan, tillsammans medDe som
för fördelning regionerningstal, utnyttjas på under- och Överskotts-aven

befolkningen ii figur 3.4 andelen Europadärområden. Detta görs av
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figuren 45°-linje inritad. framgårI Som finns iär det Europa treen
ungefärlig balans befolkningområden med mellan och skogstillgångar,en

Öst-,nämligen Centraleuropa.Syd-, och finnsDet område med bety-ett
nämligendande skogsöverskott, Norden, och område med betydan-ett ett

nämligen EG9. Figurende underskott, förkan användas prediktionen
långsiktiga handelsströmmar for skogsvaror. nämligenAntag kon-attom

siktsumtionen på lång då inkomster utjämnatsoch blir ungefär-annat
ligen proportionell befolkningsstorleken. vidareAntag den relativamot att
tillväxten förändratsinte nämnvärt, eller ökande befolkningandelatt en

i Sydeuropa följsockså skogstillväxt.ökande andel Vi kom-ex. av en
då som nu ha betydande överskottsområde, Norden, ochatt ett ettmer

betydande underskottsområde, EG. Netto kommer då handeln med
skogsprodukter gå mellan dessa områden, kan tillägga,att som, man

Eftersomhandeln idag. ingetgör de gjortsantaganden ärav som ovan
speciellt orealistiskt, det således rimligär långsiktig prediktion, atten
fördelningen skogstillgångarEuropas tillupphov långsiktigtettav ger
stabilt handelsmönster med skogsprodukter säljs från tillNorden EG.som

Skogspolitik skogsbeskattning ioch Sverige och Europa

skogspolitikenDen svenska kännetecknas långtgående reglering.av en
Som visas i kapitel i4 denna har den svenska Skogsvårdslagenrapport
vuxit fram stegvis och byggts på så ständigt tillsätt lagtut att man nya
föreskrifter aldrigsällan eller tagit bort några gamla. jämförelseEnmen

europeiskamed andra länder vidockså handen den svenskaattger
skogsvårdslagstiftningen hör till detaljrika.de åskådlighetensFörmest

iskull tabell 3.3 gjortshar enkel sammanställning innehållet i någraen av
europeiska länders skogsvårdslagar.

l9v7844
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skogs-länderseuropeiskaskötsellöreskrifter iolikaSammanställning3.3Tabell av
lagar.

ländersskogslagar.europeiskaiSköcselföreakrifter

Avverknings-Drifts-Slutawerk-Skötsel-Föryngrings- anmälanplanningallderreglerkravLand
JaJaskogsvård" Ja"GodJaSverige

IblandFrivilligtskogsvård" JaLägsta"God.laNorge NejHögsta
JaFrivilligtLägstaskogsvård" Ja"GodJaFinland NejRösta
NejFrivilligtNejskogsvård""GodJaDanmark
JaFrivilligtNejNejJascotbriunnien obl mottarmenomnormalt bidrag

Nej25haJaNej omNejamendationFrankrike " Frivilligt

JaFrivilligtNejNejJavl.tty.kl.nd
JaFrivilligtNejNejJaSchweiz Oftast

NejFrivilligtNejNejJaItalien normalt

avverkning kanefter noterasföryngringsåtgärderpåBeträffande kravet
Storbritannien kanItalien ochlalla länder.återfinns i sådetta gott somatt

finnsFrankrikeiochförbi kravet,undantagsfall kommaivisserligenman
förprincipgrundlägganderekommendation,bara endet sommenensom

länder.europeiskai allaåterfinns kravetskogsvård
normalt harSverigegenerelltgällerregleringar enattövrigagällerVad

skogarnaskötselngällerdetDåländer.andralagstiftning än avsträngare
godpåkravallaländernanordiskadeosv. hargallring enröjning,

för "van-förbudtolkaskan ettnärmastnågotskogsvård" dvs. somsom
icke-formivanligenskertolkningen detta avskötsel. Den närmare av

emel-återfinnsskogsvård"godpårekommendationer. Kravetbindande
alls.regleringafinnsÖvrigai Europaländerna,nordiskai deenbartlertid

angivelser-därVästtyskland,fördock görareservation måstevissEn man
Till dettanivå.centralpåbestämmelsernasig tillhänföri tabellen ovanna

länder-nivå.föreskrifter pådetaljeradeoftakommer mer
återfinns sådanaslutavverkningsålderbestämmelserbeträffarVad om

finns deövrigtigrannländer,nordiskaålder våratillåtnalägstagällervad
Sverige.iåterfinns endaståldertillåtnahögstaBestämmelserinte. om

obli-generelltskogsbruksplan är settSverigeidriftsplanFöreskrifter om
obligatoriskadriftsplanerdockFrankrike ärSverige. Iiendastgatoriskt
obligatoriumStorbritannien gällerioch25 ha,änstörreegendomen ärom

skogsplantering.förbidragstatligamottagit ex.manom
återfinnsavverkningsanmälan,bestämmelserbeträffarslutligenVad om

oftastemellertid attmed denna ärAvsiktenländer.flertalidenna ett
speci-ärmiljöskäl. Dettaoftastavverkning,oönskadförhindra pga.söka
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Storbritannien, miljöaspekterna defallet i Schweiz och i där ärellt tyngst
skogspolitiken.ivägande

fördanaturligtvis sida den skogs-Skötselföreskrifterna enbart en avger
överdrift f.n.ingen det råder starktpolitiken. Det är sägaatt att ett

manifeste-nyligenintresse för skogspolitiska frågor i någotEuropa, som
antagits i Danmark,i flertal länder. skogsvårdslagar harNyarats ett ex.

skogspolitisktnyligen antagitSchweiz Italien, och EG haroch ett program.
intresset.flera faktorer ligger bakom det ökandesamverkandeDet är som

för miljön,dominerande insikten skogens betydelsedockDet är om ex.
jord-, luft-,fritidsresurs eller bevarare och Detvattenreserver.avsom som

varitmiljömässiga betydelseinsikten skogarnasden ökandeär somom
iför skogslagarna de länderantagandet de nämntsavgörande somav nya

miljömotivet-speciellt behovetSpeciellt Italienvad gäller är attovan.
framträdande.förhindra jorderosionen -

befrämjat framväxtenmiljön finns faktorerVid sidan andra avsomav
jordbrukets problem.aktiv skogspolitik i sådan DetEuropa. En ären mer

västeuropeiskai samtliga län-jordbruksöverskottet såväxande gott som
antagit förbidragit överallttill såder har attgottatt programman som

sig häråkerjord till skogsmark. Generellt använderomvandla sett avman
till skogsplanteringar, och detta det medeldirekta subventioner ävenvar

1989.EG beslutade vårenomsom
faktumnaturligtvis handelnytterligare faktor betydelse detärEn attav

framhävs iför länder.Somskogsprodukter underskott mångamed ettger
protektionistisk i EG.LU-bilaga finns underström Detdet enen annan

Gattförhandlingarna misslyckas,finns risk, särskilt pågåendede etten om
tilli fall leda till ökadförstärks. Detta kan så strävandennna tendens en

nettoimportör.självförsörjning EG helhet Förpå varuområden där ärsom
för hälften aktuella han-skogsprodukterna detEG helhet står ca avsom

för beslutsfattandefaktum givetvis betydelsehardelsunderskottet, ett som
handelsunderskottetnaturligt länder använderpolitiker. mångaDet är att

för planteringstatliga insatser ochtill motivera ökadepå skogsområdet att
förädling.skogsindustriell

ambitioner-skogspolitiskai deintressant fråga sammanhangetEn är om
framtiden. med andraställning i Kommeri hota NordensEuropa kanna

nordiskbli behovetsatsningarna såpå skogsområdetord attatt stora av
bedömning troligenmarginellt dettaimport minskar Vår ärän attmer
tidigare redovisningen skogs-framgår den ärinte ske. Somkommer att av

till befolkningsstorleken,i relationtillgångarna i övriga seddaEuropa,
Även omvandlingforceradi mycketmindre Norden.mycket än aven

förhållandevis bidrag tillsmåjordbruksmark till skogsmark kommer att ge
finns naturligtvisriktigt sikt detvirkesproduktionen. långPå storen

Till följdframförallt iför beskogningen, Sydeuropa,potential ökaatt av
tidprojekt lång och krävautarrnning dock sådanajordarnas kommer att ta

investeringar. skogsförstöringläggas denTill måstedetta ävenstora som
skogspoliti-därförutför. de ökadeluftföroreningarna Slutsatsen är attnu

skogsnä-inte hot den svenskaambitionerna i Europa någotska utgör mot
förfrågetecken får dockinte sikt. sättasringen, på mycket lång Ettens

frånvirkesimport till Sverige bl. EG,möjligheten upprätthållaatt oma.en
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stämningama förstärksprotektionistiska och kopplas till kraftigtde ett
till skogsindustrin.stöd

fråganAvslutningsvis kan styrmedel i skogspolitiken beröras. Eko-om
skiljer vanligen administrativa ekonomiskamellan lagar ochnomer

subventioner generella falletstyrmedel skatter, osv.. I det är dessa styr-
substitut välja villmedel dvs. kan mellan de båda uppnå ettman om man

visst syfte. omvandla åkerjordFör konkret exempel så kanatt ta ett man
införa tillräckligt subventioner förtill skogsmark antingen högaattgenom

direkt lagstiftaåtgärden eller den.attgenom om
Varje skogspolitik innehåller givetvis inslag administrati-såvällands av

ekonomiska emellertid frånstyrmedel. Det går utgående bl.a.va som
indelning med relativa betydel-tabell 3.3 göra avseende på denatt en grov

i olikadessa båda styrmedel de länderna demattgenom grupperasen av
därvidpå skala. Den heltutgörsextremen ett system styrten ena av av

administrativa regler, andra fullständigden utgörs ekono-extremen av en
figur indelningmistyrning. 3.5 nedan olika ländernasI görs deen av

skogspolitik utifrån klassificering.denna

styrmedel i skogspolitiken

s N BRD SCl-l UK
r-

respektiveadministrativaFigur 3.5 Olika ländersanvändning ekonomiska styrme-av
skogspolitiken. Länderbeteckningardel i

förStorbritannien, SverigeSverige och där stårExtremländerna utgörs av
Storbritannien förskogspolitiken, stårmedanden genomreglerademest

iekonomiskt inriktade. intressant exempel dettaEttden mest samman-
Syftetitalienska med lagennyligen skogsvårdslagen.denhang är antagna

specielltförbättra italienska skogsvârden,tidigare dennämnts,är, attsom
därvidmiljöaspekterna. De styrmedel använ-avseende påmed som man

inforekonomiska. Förarbetena lagensig dock genomgåendeder ärav
männi-enskildavikten styrmedel sådana depå gångbetonar gång attav

incitament förbättra skogsskötseln. Sammaekonomiskaerhållerskorna att
i federalai schweiziska och deigen den lagen, ävengårsynsätt

kanvästtyska bestämmelserna. I sammanhanget även notera attman
minst isubventionerar skogsbrukförmodligen landSverige detär som

Samtidigt troligen det land därtill storlek. detrelation sektorns är staten
skogsvårdsavgiften skogssektorn hårdast. Deinte minst beskattargenom

finns i landetnaturliga förutsättningar för skogsbruk somgynnsamma
omfattandetill viss regelsystemmotverkas således del samtett engenom

oförmånligrelativt skattestruktur.sett
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Regleringen skogsnäringen4 av

Skogsnäringen kringgärdas omfattande frånregelverk. Detta utgår iettav
första hand lagar; Skogsvårdslagen, Lagen träfiberråvara och Jord-tre om
förvärvslagen. Det rimligt näringens framtidaär utveckling i rättatt tro att

utveckling kommer på och beroende dettastor att, gott ont, vara av
regelsystem och de lättnader eventuellt skulle kunna göras.av som

omfattande iblandDetta regelverk och ingripande.är mycket hand-Den
i vilkenbok, Skogsstyrelsen har sammanställt Skogsvårdslagen och de

föreskrifter och allmänna till omfattarråd hör denna, hundraöversom
sidor. emellertid inte riktigtDet skogsnäringenär att se som en genomreg-
lerad näring, i likhet jordbruketmed eller bostadsektorn, där mycket stora
effektivitetsvinster vinnaskan liberalisering. Till frånskillnadgenom en

inte frånsådana branscher denna skyddad utländsk konkurrens.är Skogs-
industrins exponering för konkurrens innebär näringen har starktatt ett

effektivasöka produktionslösningar.tryck Detta har även präglatatt re-
praktiska tillämpning.gelverket och dess mindre finnsInte desto idagdet

skäl avskaffastarka ompröva eller helt väsentliga stycken dennaatt av
reglering. motiv lagstiftningenEtt vägande i viktigaär delar onödig.äratt

ursprungliga skälen till infördesDe reglerna föråldradeär elleratt synes
idag liten vikt felaktiga.eller är En och beskämingöversynrentavvara av

befogad för förenklaär således regelsystemet och minska administ-deatt
rationskostnader detta upphov till för både och enskildadestatensom ger
Skogsägarna. innebär floraFör det andra den regler bygger påav som
ambitioner tvivelaktiga förrisk relevantaär och väsentliga syftenattsom
försvinner i mängden eller enbart kommer kunna delvis uppfyllas ochatt
till kostnader vad nödvändigt. finnsstörre än är För det tredje detsom
verkligen i fall förväntaskäl några liberalisering medförakanatt att en nog

samhällsekonomiska effektivitetsvinster.så betydande i förstaDetta gäller
idag syftetDet gällandeförändringar Träfiberlagenhand ordförvärvslagenoch J i vissävenav men defmierades i 78/prop.mån Skogsvårdslagen. 79: l0 finansieral attsom

"sådana ändamål ärföljande vi i somI det genomgång dessa lagar, ordning.gör ochtre turen av till för skogsbruketnyttaSlutligen diskuterar den speciella avgift, egentligen skatt, som ursprung- sådant eller på så-som
förligen infördes finansiera tredjedelartvå förmedelsbehovet alla skogs-dant sättatt attav

delbrukare kan avregleringenk nämligen skogsvårdsavgiften. dem. En genomgångav
varierandede högst argu-
för ändringar imenten

avgiften/skatten genom
i Carlssonåren görs

1989.
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Skogsvårdslagenz
svenska skogar-i utsträckning hur dereglerarskogsvårdslagDagens stor
föreskrifterdetaljeradefinns mindrelagen ellerskötas. lska sommerna

avverkningskall vidtas, hur och närvilka återväxtåtgärdertar somupp
naturvårdshänsyngallringsbestämmelser,röjnings- ochskall ske, m.m.

brukningsenheter ska haföreskriver allalagenDessutom att en s.
tillkommiti skogsvårdslag harolika delarna dagensskogsbruksplan. De

instiftades 1903.första gällande skogsvårdslagenallmäntstegvis sedan den
ochinom skogsbruketi problemhaft sin grund observeratharDe att man

icke-önskvärt beteende.för förhindrastiftat paragraferdärefter ettatt
återväxtåtgärder harbetoning påbörjan enkel lag,från mycketEn men

detaljerat regelverk.tillutvecklats ett
januarikraft första 1905. Lagenträdde i denskogsvårdslag1903 års
vidta åtgärder foravverkningen, skullei samband medkrävde attatt man,

regleradesärskiltinte strängatillgodose återväxten. Kraven utanvar
vanskötsel skogen.egentligen uppenbarbara av

undvikainte växande skogen. Fördock denlag skyddade1903 års att
gallradekalhuggaundvekåterväxtåtgärderlagens krav på utanattman
växandedenvirket. startade debattbästa Dettahellre det attut omen

världskrigetförsta dåakut underFrågan blevmåste skyddas.skogen mer
transportmässigtlågökade och skogefterfrågan brännved snabbtpå som

ålder.till avverkadesbra oavsett
frågan och redan under1918 utreddesmånader vårenUnder ett par

avverkningtillfällig förbjödinstiftades lagår aven somsammasommaren
komple-ändamålsenlig gallring.vid Lagenskog,ung än ettannat var

förnyades från Med "ungoch år år.skogsvårdslag dentill 1903 årsment
till 40 och 60 år.i mellanlagen skogskog menades som var upp

kombination 1903instiftades skogsvårdslag1923 var en avsomen ny
inget de tvåinnehöll sålunda1918 lagar. Denoch årsårs nytt utan

och skyddet skog.på återväxtåtgärderhuvuddelarna kravet av yngrevar
tillfram förslagSkogsstyrelsenmitten 1940-talet ladel ett en nyav

för ochsyfte ligga till grund störreskogsvårdslag att merenvars var
första januari 1949denvirkesproduktion. Förslaget godtogs ochvärdefull

kraven bådei kraft. lagen skärpteskogsvårdslag Den1948 årsträdde nya
för skogen.denoch vad gällde skyddetgällde återväxtåtgärdervad yngre

hushållningen äldre skog. Avverk-medinslag den regleradeEtt attnytt var
innebärafördelade vilket skullejämnt mellan årenningarna skulle vara

råvaruförsörjning till indu-anställning för skogsarbetare, säkraretryggare
för bönder.inkomster skogsägandestrin och trygga

skogsvårdsorganisationemafrån såväl de lokalamotståndmötteLagen
för striktare regler skulle kunnavarnadefrån skogsägama. Dessa attsom

Enligt Stjemquistolika intressegrupperna.konflikter mellan detillleda
frånpassivt motståndlagförslagen tidernaolika mötthade de ettgenom

handlingsutrymme begränsat,för sittdels räddaskogsägama attsom var
innebärareglerna skulle kommaosäkra på vad dedels attnyavar

aldrig organiseratdock109- 10. Motståndet blevStjemquist 1973 1s.Johan Hansing har bi- detalje-genomförts gradvis accepterad ochblev denväl lagoch när en nydragit till delar dettaav fördärförringsgraden ökade steg steg.avsnitt.
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i snabb takt. DetskogsbruketmekaniseradesvärldskrigetEfter andra
komvanligare och debattenalltstorskaligt skogsbruk blev atttillledde att

förde sig. 1975storskaligheten medskador pådehandla naturen somom
aktsamhetsregelparagraf allmänSkogsvårdslagens 1:ainfördes i somen

aktsamhets-intressen. Dennatill naturvårdensskullehänsyn tasattangav
skogsvårdslag.paragraf 21 i 1979 årsfortsättning isinfick sedermeraregel

för 1979till grund årsbetänkande lågskogsutredning,1973 års vars
inriktasskullevirkesproduktionen i huvudsakförordadeskogsvårdslag, att

inriktningdennaförädling. Trotsför industrielllämpadebarrträd attpå
måsteefterfrågas sekel, såunder nästaskullevadvilade analyspå somav

virkekonfibrigt t.ex.uppgraderingenbetydandedeni skenetden avav
1980-papperstillverkning ägde undervidbjörkved råvara rumsomsom

intensifi-ville vidareUtredningenföråldrad.redantalet sägas genomvara
virke de ansågproduktionen klentminskaröjningsinsatsererade somav

ekonomiska skäl.tekniskasåvälför förädlinglämpligtmindre somavvara
föreskrifterdetaljeraderelativtskogsvårdslaginfördes i 1979 årsSålunda

röjning skeska närröjning skall ske. Lagtexten sägeroch atthur närom . . .
produktioni övrigtbeskaffenheteller sådanså attskogen tätär avav

hämmas.väsentligtvirkevärdefullt
formuleringen i ända-denocksåskogsvårdslag ändrades1979 års1 s.

skulle skötas såskogen1979 detmålsparagrafen. hette attFöre att
såvitt möjligt, i huvudsakvinnes ochekonomiskt utbytetillfredsställande

skallmålsättningen skogen1979erhålles. äravkastning Fr.jämn atto. m.
virkesavkastning.värdefullochvaraktigt högden"skötas så att enger. .. Även bakomproduktionsmål.alltsålönsamhetsmålEtt ettersattes av

virkesråvaraframtidsanalys tydde påutredningens attdetta låg som
idag och detvärdefull detän ärsekel kommer attunder nästa att vara mer

generationerkommandesamhällsintressd omsorgdärför finns ett om
särskiltförefalleridagskogsvårdsåtgärdertill sådana varaattatt somse

kommergenomförs spontantinteoch alltså attförlustbringande genom-
utredningsförslagtill fleramålsättning koppladFörändringen iföras. var

skogsplantering myrmark. Någrapåkampanjersärskilda t.ex. avom
miljöskäl, densärskiltriksdag,regering ochavvisadesdessa men nyaavav

bidragenstatligakraftig ökning deförbl.beredde väginriktningen avena.
1980-börjanskogsmark isvagproducerandeskogsvårdsåtgärder påtill av

bantades dockriksrevisionsverketkritik från bl.Efter år ochnågratalet. a.
nivå.till modestbidragsprogramdetta en mer

vilkethögkonjunkturskogsindustrinupplevde1970-taletmittenI enav
avverkningsnivånmycket ochefterfrågan på råvaraninnebar storatt var

varit.någonsin tidigare Mandendessa år högre änunderocksåvar
skogsin-minska såskogsförrådet skulle komma attbefarade då attatt pass

tillkommasikt skulle Förvirkesförsörjning äventyras.på långdustrins att
inomträfiberråvaraförbrukningsökningarproblemet blevmedrätta av

Syftet136 BL.prövningspliktiga 1976 §skogsindustrin statenattvara
därigenom kunnakapacitetsutvecklingen ochkontroll mot-överskulle

kraftiträdaEmellertid lagen knappthannbristsituationer.framtidaverka
lågkonjunktur. Virkes-internationellövergick ihögkonjunktureninnan en

betydligt.minskadeavverkningarnasjönk ochefterfrågan
skogsindu-konjunkturläget ochförbättrades åter1970-taletslutet1 av
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strins efterfrågan efter skogsråvara ökade åter. Problemet attvar nu av-
verkningsnivån inte tillräckligt förökade tillgodose skogsindustrinsatt
efterfrågan. Problemet löstes 1983 införde bestämmelserattgenom man
i Skogsvårdslagen gallrings- och avverkningsskyldighet. Huvudsyftetom

få virke skogen och därmed tillgodose industrins råvaru-att utvar mer ur
behov. paragraf il 14 Skogsvårdslagen finns alltså dels bestämmelsernu

hur mycket skog får avverkas och dels hur mycket skogom som om som
måste avverkas under viss period. Skogsstyrelsens förordning lyder:en
"Den andel brukningsenhets skogsmarksareal måste slutavver-av en som

visskas under period hälftenär den andel under perioden av som samma
får slutavverkas.

Samma år blev också Skogsägarna ålagda ha skogsbruksplan föratt en
fastigheten. Planen beskrivaska hur och skogsvårdsâtgärdernär och av-
verkning bör ochgöras tanken är den ska tillleda aktivare ochatt ett mer
rationellt skogsbruk.

framgårSom den historiska bakgrunden har de olika huvuddelarna iav
dagens skogsvårdslag tillkommit olikadå "imperfektioner" har observe-

inom skogsbruket. figurl sammanfattas4.1 utvecklingen.rats

Figur 4.1. Skogsvårdslagen utveckling.

1903 1923 1948 1975 1979 1983
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skogre . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .Naturvårdshänsyn . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .Röjningsskyldighet . . . . . . . . . . .. .Gallringsskyldighet . . . . .Avverkningstvång . . . . .skogsbruksplan . . . . .

Figuren visar reglering, den införts,när väl blir flestakvar. I deatt en
fall har detaljeringsgradenäven skärpts tiden.med imperfektionerDe som
varit föravgörande de olika delarnas införande i lagen rimligenär dock
inte lika aktuella idag de varit.gång Skogsvårdslagens utvecklingsom en
avspeglar vidare stark tilltro till administrativa regleringar lösningen som
på skogsbrukets problem.

SkogsvårdslagenRevision av
med lagAtt reglera all skogsmark försvåras faktumdet skogs-atten av

ägarkollektivet är mycket heterogen Det därförär väntaatt atten grupp.
iskogsägare olika utsträckning berörs skogsvårdslagen. bekräftasDettaav

iockså resultaten enkätundersökning de privata skogsägarnasav en om
kännedom inställningoch till Skogsvårdslagen Löfgren och Hansingom
1989. visasDär betydande kunskaps- och åsiktsskillnader föreliggeratt
mellan olika kategorier privatskogsägare. framkommerDär också denatt

majoriteten delar de grundläggande värderingarstora kommer tillsom
iuttryck Skogsvårdslagen hälftennära detaljföreskrifter-att attmen anser

kunde mindre strikta.görasna



anmärkningsvärda med Skogsvårdslagen dess karaktärärDet mest av
nyttigheter.näringslag. skogsbruket producerar två Dentypergrovt sett av

skogsmiljö. Virkesproduktionenvirkesråvara, andra kän-denär ärena
prissätts väl fungerande marknad.produkterna pånetecknas att enav

därför tillvärdering produktion kommer uttryckSamhällets dennaav
prissignaler. produktionpåtagliga och lätt tillgängliga När det gällergenom

emellertid delvis indirekt pris-nyttigheter denna endast ellerandra ärav
jaktlicenser, ofta allemansrättenmarkvärde och harsatt ex. pga.

uppenbarligenkollektiv skogsvårdslagkaraktär Behovet ärenav vara. av
tillgodose sådana anspråk andra skogsäga-det gäller änstörst när att som

inte till uttryckskogsmarkens skötsel och kommer påhar på som enren
huvudinriktning emellertidsjälva Skogsvårdslagensmarknad. verketI är

kommersiellt inriktade produktionensörja för sköts påden ettatt att
tillfredsställande sätt.

kanförlegade grunder. Ett skälvilar lösa ellerinriktning påDenna som
långsiktiga intressen, komman-syftar till dvs.anföras lagen värnaär attatt

tillVirkesproduktionen, vilka inte kommergenerationers intressede av
delvis miss-vilar påvirkesmarknad. Dettauttryck på dagens argument en

ofta utfallerträdplanteringfaktumuppfattning. resultatetDet att enav
ekonomiskainnebär inte saknasdöd detförst efter planterarenslångt att

efterträds successivGenerationerna underträd.incitament planteraatt
sin planteringdärför realisera värdetöverlappning. Skogsägaren kan av

oftast inteskogsmarkensälja Till detta kommermarken. attattgenom
till deköp eller gåvaöverlåts genomsäljs till okänd köpare utan arv,en

barnen.egna
vilkagenerationskonflikt det svårtfinnsdet ärl den mån att vetaen

för skogsskötseln. Om detreglerskall dras det gällerslutsatser närsom
överlåtas till komman-produktionskapital skallhandlar hur stort somom

virkeskapi-fråga till enbartgenerationer knappast begränsaskan dennade
innebärsekellnvesteringsnivån i skogsbruk under dettasvenskttalet.

träftber i Sverigebegränsning konsumtionendefinitivvidare ingen avav
i Sverigeproduktion fiberråvara medfrånsekel bortsettunder nästa av
finns antingenhybridasp, "energiskog", såomloppstider; ochkorta t.ex.

slipper vifinns ingen handel och dåvirke; eller såmöjlighet importeraatt
inslagkan haräcker. Vad däremotändå så detoch har attexponera som

skogslandska-förändringar skogsmiljön ellerirreversibilitet är större avav
kalljällsgrän-nedflyttningdränering, artförändringar,pet, t.ex. avgenom

etc.sen
emellertid i praktiken inteföreligger någonvirkesförrådetfråga om

Med dagens avverk-generationskonflikt kvantitativt betydelse.storav
rådjurbetesdrift frånsett älg och kommerningsformer frånvarooch av

skogsvårdsin-skogsproduktionen med blygsammaframtida ävenden att
intergenera-kring fråganfilosofisk diskussionbli betydande. Ensatser om

virkesproduktion i Sverige hundra år pårättvisa årligtionell kräver omen
m3m3 blir nödvändighetför miljoner medmiljoner istället 80 sk100 sk

bety-finnas för sänkning avgörandedjupsinnig. risker kanDe avsom en
sammanhängersekel dvs.virkestillgången under ärdelse nästa externa,av

klimatförändringar.luftföroreningar ochmed t.ex.
Skogsvårdslagen. Detviss prägel påaspekt på detta harEn sattannan



58

lagstiftarens ambition i tidgäller då betydande del landsbyg-att en en av
befolkning sysselsättning i skogsarbete under vinter-dens beroendevar av

till i jordbruket, stabilite-komplement säsongsarbetehalvåret, tryggasom
i sysselsättning. skälet till kräverdenna Detta de regleratt ettten somvar

avverkningsförlopp enskilda fastigheten infördes.jämnt på den Det är
finns.inte längreuppenbart detta skälatt

för fokusering förgrund Skogsvårdslagens på regler skötselEn andra av
virkesproduktionen varit föra professionellthar önskan synsättatt ut ett

Skogsvårdsorganisationensprofessionella metoder. uppbyggnad ochoch
utvecklingskogsvårdslagamas bör bakgrund skogsbruket påmot attses av

hälften utfördes enskilda familjskogsmarken skogsägare med ochav av
arbetskraft utfördei övrigt bisyssla.gårdens detta arbete Idagsom som en

förutsättningar. kunniga ochgäller helt andra Många skogsägare är mycket
skickliga skogsbrukare. Den allmänna höjningen utbildningsnivån görav

skaffa sigväl skickade hand de kunskaper de behöver.många påatt egen
skillnaden emellertidkurser Den skogs-Utbudet är största ärstort. attav

inte hänvisad till utföra själv.längre arbetet En betydandeärägaren attnu
utförsinom småskogsbruket professionelladel skogsarbetetav numera av

kvalificeradtillgång till specialiserade Skogsmaskiner ocharbetare med
tjänster få rådgivning från olikaexpertis. Skogsägaren kan köpa rad ochen

håll.
finns för ifrågasätta politiskalltså grund behovet målstyr-Det att av en

ning virkesproduktionen. den Skogsvårdslagen fungerarl mån ettsomav
lättillgängligt sammanfattar erfaren-på enkelt ochrättesnöre sättettsom

insikter praktiska bedrivas i olikaoch hur det skogsbruket skallheter om
naturligtvis för enskildesituationer till den skogsäga-kan detta vara gagn

riktlinjer rekommendationer.Sådana bör dock råd och Det ärges somren.
myndighet.inte självklart de skall meddelasheller att av en

i själva i flera fallSkogsvårdslagens bestämmelser kan verket ha verkat
skadligt exempel detta ransoneringsbestämmelsemapå Ett på ärsett.ett

bidragit till minska virkesutbudet.antagligen har Ettatt annat exem-som
i paragraf 5.3 avverkning plantering avverk-pel kravet ochär om av

i normalfallet varitningsmogen gles skog, där kostnaderna har betyd-men
förväntade intäkterna haft negativaligt högre de och harän ävensom

Även förhållandeviseffekter miljö-/landskapssynpunkt. kravet på högur
medförtintensitet i föryngring på marker har kostnaderäven storasvaga

bil. Användningen föryngringsmetoderLU87, kap. 5.se ex. av
självföryngring, planteringar förhållandevis få etc.sådd, med plantor

ekonomiska i fall kan ha varit debåde och andra synpunkter mångasom ur
vissabäst lämpade på marker har hämmats.

hanteringen risker.generellt problem gäller skogsbrukets DetEtt avmer
tidsperspektivet, biologiska ekologiskalånga beroendet och samband,av

förenatklimatförhållanden innebär skogsbruk medär mångaattm. m.
därför möjligheter till diversifieringolika risk. önskvärtDet är atttyper av

skogsproduktionen utnyttjas. olyckligt Skogs-i Det såledesär t.ex.om
slutavverkningsålder och avverk-vårdslagens bestämmelser lägstaom

försvårar produktion i jäm-ningsregeln förhindrar eller specialiserad med
förelse normala skogsbruket kortare massavedsplantager ellermed det

omloppstider.längre
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auktorita-skötselreglergodatillfället bedömsförvadAtt envarage som
sårbarhet. skogs-Denskogsbruketstvingande ökartiv eller statusrentav

de-under deströmningarnaföljt förhärskandedehar senasteägare som
älgbetnings-överraskningarobehagligaför radråkatcennierna har ut en -

björk, påogräsetuppvärderingenskador, rotröta, svampangreppav
inträffat harharsådana bakslagnågra. Närför bara nämnaContona, att
och skogsä-begränsningarförfått tacksam deofta naturensomvaraman

skötselmeto-tillämpning rekommenderadeenhetligförställergarkåren av
bidragit tillfallemellertid i många tvärtomSkogsvårdspolitiken harder.

likformighet.ökaden
virkespolitiska reglering-avskaffa denskälradfinns sålundaDet atten

tillSkogsvårdslagen begränsasSkogsvårdspolitiken ochinnebärDet atten.
effekter dvs.skogsbruketsberöraspekterenbart dereglera externaatt som

effekter.icke prissatta
i första handSkogsvårdslagenrenodling innebärsådanFöljden attav en

effek-till dessmed hänsynnaturvårdslag skogsbruketreglerarblir somen
rekreation,förbetydelselandskapsvården och dessochpå ren-ter natur-

Även effekterförekommer vissainom skogsbruketnäring externaetc.
in-brand ochskaderisker vidfastigheterolikaskötseln påmellan ex.

regleras.m. måstesektsangrepp somm.
regelver-nuvarandeinriktning innebär delar detändradsådanEn att av

viktigasteinnebörd.fall Deti vissa medkvarståket kommer att en nymen
i skogsvårdslag-återväxtplikten. grundpelareDennaexemplet på detta är

isjälvklar delopinionen,fast förankring i ärstiftningen, med enenen
intebevarande ochskogslandskapetsblirändamåletreviderad lag, numen

virkesproduktionen. Tillämp-långsiktigapolitiska för denmåldunkla
får generellt störreSkogsägarenannorlunda.ningen blir därmed sett en

virkesproduktion. Ettinvesteringskostnadfrihet annatavväga motatt
i denkvarstå endastkommerransoneringstvångetexempel är attsom

motiveradvirkesuttagetutsträckning ärtidsmässigomfattning avsom en
naturvård.landskapsbild ocheffektertill påhänsynmed

skogsindustrins bränslesektornsRegleringen och an-av
träfiberråvara3vändning av

Bakgrund

företeelse inom skogspolitiken syfteEn den svenska delvis varit attvars
verka hämmande på, och med all säkerhet också har hämmat, virkes-som

mitten 1970-talet obligatoriska prövning-utbudet är den sedan gällandeav
skogsindustrins användning träfiberråvara. tillBakgrunden regle-en av av

ringen till finna istår delen den virkesbalanssituationstörsta att som
högkonjunkturåren i börjanuppkom under l970-talet. Vid tiddennaav

foravverkningsnivån första riksskogstaxeringamakom gången sedanatt
inleddes 1920-talet befinna sig i nivå tillväxten. befara-dvs. med Detatt

fortsatt industrikapacitetenutbyggnaddes skulle kommaatt atten av 3 avsnitt harDettamedföra virkesbrist, och därmed sysselsättningsproblem, inom en snar skrivits Johan Han-av
framtid. frånI betänkande 1973 skogsutredning Virkesbehovårs sing.ett -



virkestillgáng"och 1975: återfinnsDsJo l de uppskattningar deav-
framtida virkesbalansema kom ligga till för lagstiftningen.grundattsom

prövning, fr.Den tillfördes1976 paragraf i136 Byggnads-som o.m. a
innebarlagen, såväl nyetableringar utvidgningar skogsindustri-att som av

ell verksamhet blev prövningspliktiga. Syftet prövningenmed attvar
förbättra möjligheter kontrollera skogsindustrins kapacitetsut-statens att

kunnaförbyggnad tillgodosepå så sätt den långsiktiga hushållningenatt
träfiberråvara.med iDet ska sammanhanget också det enligtnämnas att

propositionen frågan tillfällig prövning i avvaktan på samlatettvar om en
näringspolitiskt för skogsnäringen.program

Åren efter prövningen lagstadgats infann sig internationell lågkon-att en
junktur för skogsindustrin. medfördeDetta produktionskapaciteten,att

virkesförbrukningen,och därmed minskade under 1970-talets andra hälft.
mittenAlltsedan 1970-talet tillväxtenhar överstigitmarkant avverk-av

ningarna. funnitsDet har åtminstone potentiellt, för ökadeett, utrymme
avverkningar.

Paragraf 136 utvidgades i börjandock 1980-talet till ävenatta av
omfatta bränslesektoms användning träfiberråvara. Bakgrunden tillav
detta det intresset, i oljekrisensökade kämkraftsdebattensoch spår,var
för inhemska bränslen. Inom och skivindustrin uppfattades hotetmassa-
från konkurrent skogsråvaran. Argumenten bränslesektommoten ny om

industriellråvara hade användning inte borde eldas av för-attvar som
effekterskäl gällde sysselsättningpå och handelsbalansmenta samtsom

statliga till inhemskadet stödet medförde ojämlikbränslen konkur-att en
renssituation.

Byggnadslagen upphörde gälla vid halvårsskiftet 1987 prövning-ochatt
skogsindustrins och bränslesektoms användning träfiberråvaraen av av

överfördes tilldå lag den Träfiberlagen Lag SFS 1987: 588en ny s.-
träfiberråvara. Syftet med prövningen inte längre handhaär denattom

långsiktiga hushållningen med landets skogsresurser. syfteDetta anses
tillgodosett den ransoneringsparagrafen i Skogsvårds-vara genom s.

syftar Träfiberlagenlagen. Istället till motverka brister i skogsin-att
dustrins råvaruförsörjning". brister propositionenDe hänvisar tillsom

bl. regionala balansproblem fortsattär "En kraftig utbyggnad virkes-a. av
förbrukande verksamheter kan därför leda till obalanser virkesmarkna-på

åtföljandeden med hårdnande konkurrens råvaran utslagningochom av
industrier följd. och konkurrensen mellan skogsindustrin och brän-som
slesektom "Endast interåvaror konkurrensutsatta fåär bör användassom
för bränsleändamål..

Träñberlagen innebär viss uppluckring jämfört paragrafmed 136en a.
Numera bara mycket skogsindustriellaär anläggningar främststora mas-
saindustrier eldningsanläggningar anläggningar föroch framställ-samt
ning trädbränslen prövningspliktiga. innebördenDessutom har be-av av

träfiberråvara förändrats såtillvida det omfattarbaragreppet att numera
rundvirke från rundvirkeoch härrörande flis.råvara spån och Tidigare

även träddelar och stubbartoppar samt returpappervar som grenar,
prövningspliktiga råvaruformer. innebärDock lagstiftningenden ock-nya

skärpning i vissaså avseenden. Tillstånden gäller bara anlägg-en numera
ningar inte tidigare förvaltningsenheter.och Vidare importärsom av
träfiberråvara prövningspliktig.
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Tillämpningen paragraf 136 aav
paragraf tillämpadesden period 136 300Under drygt ärendensom a var

för prövning.aktuella Det antalet ärenden gällde bränslesektom,största
volymmässigt förbrukningsökningama massaindu-de gälldestörstamen

uppgifterstrin. Tyvärr hur del ansökningarnasaknas storom av som
regeringen, periodenbeviljades. Intrycket dock under helaär att trots en

restriktiv inställning, beviljade flertalet ansökningar. Tillståndendet stora
Oftastförbehållslösa. förknippade villkordock sällan de medvarvar om

användning olika former alternativ råvara, import råvarat.ex. av av av
nedläggning förbrukningstillstånd.eller andra enheter övertagetav

fåBränslesektorn hade svårast sina ansökningar beviljade och mångaatt
tillstånd tidsbegränsade.dessutomderas varav

Tillämpningen Trähberlagenav
Träfiberlagen började tillämpas majSedan l/7 1987 har, 1989,t.o.m.

ansökningar jämt fördelade25 behandlats. Antalet ärenden mellanärca
industriverkbränslesektorn där beslut Statens och skogs-tasnumera av

främstindustrin massaindustrin.
förbrukningsvolymemagäller bränsleärenden de sökta relativtDå det är

m3genomsnitt få förbruka prövnings-små. ansöks knappt 30000I attom
pliktig Eftersom innebörden träñberråvara för-råvara. begreppet harav

det hur mycket förbrukningenändrats svårt avgöra den söktaär att av som
denverkligen innebär förbrukningentotala ökar. Bränslesektorns in-att

för skogsråvara verkar dock avtagande, speciellt vad gäller detresse vara
råvaruformer kan till användning inom skogsindustrin.komma ävensom

faktorEn bidragande till detta säkerligen det under lågaär årsenare
flestaoljepriset. ansökningar få träfiberråvaraDe användaattom som

för bränsletillverkningbränsle eller har beviljats, i fallnågra har dock
bidragande till bedömningenvolymen reducerats. En orsak den generösa

råvaruformtillgången på spån, den prövningspliktigaär är äratt som som
förintressant bränslesektom, varithar god de åren. Detta harmest senaste

nyligen föranlett sågverksföreträdare försöka få avförtockså spånetatt
prövningspliktig råvara.som

skogsindustrins ansökningar oftastVad gäller det sig betydligtrör om
förbrukningsökningar. Vi hari appendix sammanfattatstörre 4.1 de beslut

tagits skogsindustrinavseende under perioden juli 1987 till maj 1989.som
till intePå det begränsade står buds kan hela bakgrunden tillutrymme som

Sombesluten det framgå. framgårmed centrala tordetas mestmen av
sammanställning beviljas oftastdenna så ansökningarna fortfa-det ärmen
vanligtrande de sökta volymerna reduceras eller olika formeratt att av

villkor Enligt industridepaitementetställs. handläggare på vid besluttas
till för råvaruförbrukning finnshänsyn ökad den rådandepåutrymmeom

virkesmarknaden. innebär företaget vanligenDetta det sökande måsteatt
för hur råvaran ska anskaffas innan tillstånd till förbruk-redogöra ökad

ning kan erhållas.
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Diskussion

träñlberråva-användningskogsindustrinstilldirekta orsakenDen att av
avverkningar-alltsåprövningspliktig i mitten l970-taletblev attvaravra

hålltillväxten.för i förhållande till Från mångadå ansågs storavarana
problemet allmäntvirkesbrist.befarades framtida Numera varaansesen

tillför i Förhållandeavverkningarna smånämligen ärdet attmotsatta,
princi-prövningen kvar iförändring finnstillväxten. Trots denna samma

tillämpning-medförtförändrade situationen har dockform.piella Den att
från dethar övergåttförändrats,tiden harmed att ransoneramanen

befintligamarknaden,till det, påmöjliga utbudetlångsiktigt att ransonera
träfiberråvaraför användningenmotivetåberopadeDetutbudet. att av

ivirkesbrist skogenfråntiden övergåtthar medreglerasmåste att vara en
tillämpningenpraktiska ärvirkesbrist på marknaden. Dentill att envara

l970-talet.undermycket, densammadock, i mångt och som
omdaning tillutvecklingbränslesektorns ochSkogsindustrins och styrs

priser,Internationellaof control".faktorer outdelen ärstörsta somav
fakto-exempel påenergifrågor, råvarutillgångutveckling, ärteknisk m. m.

påverka.liten möjlighet li grad harintressenterna ettattytterstsomrer
jämförelseisäkerligen olika lagar och regler,perspektivlångsiktigt har

nöd-marginell betydelse. Enmycketfaktorer, endastdessa andramed en
möjligen fördröjas,förhindras,utvecklingvändig kan knappast av exem-

utvecklingenmarginella detjust delträfiberlag. Dock dennapelvis är aven
möjlighet påverka,intressenter harolikavirkesmarknadensenda attsom

tillbidragande orsakexisterar. starktTräfiberlagen Enjust tack attattvare
vir-förändraderadikaltsedan l970-taletprövningen kvarstår, dentrots

regleringenmöjlighetjust denkesförsörjningssituationen, torde gervara
isituation. Genomsin och andrasolika intressenter påverka attatt egen

förbudpå"virkesbrist" yrkaellerolika sammanhang åberopa attgenom
samhällsekono-motarbetas. Dekan konkurrenterelda skogsråvaramot att

dereglering idagför bibehållenmiska motiven vara svaga mensynesen
remissför-igenom iockså lyserprivatekonomiska Någotkvarstår. som

för situatio-intressen istället påsinafarandet alla bevakardär att seegna
i stort.nen

hävdatsregleringen. harriktats Detkritik under årenMycken har mot
intresseorganisationerexisterande industrier med starkaredanatt gynnas,

konkurrensen,den hämmadevirkesprisema hålls attatt nere genom
konserveranderegleringen harmissgynnas i onödan,bränslesektorn att en

reglering dettafinns inget skäleffekt industrinpå Det att tro attetc. aven
kommadet gällervirkesmarknadenöverlägsen närslag skulle attvara

bränslesek-virkesbalansproblem". hotregionala Dettillrätta med som
samproduk-litet, deskogsindustrin tordeidag är tvärtomutgör mottorn

råvaruhantering innebärai skogsbruk ochtionsvinster kan erhållas attsom
skogsindustrin. Medbränsleanvändningnettoeffekten ökad gynnarav en

formföreligger någonvirkesförsörjningssituation idag tordeden avsom
nyetableringarförbrukningsökningar vidföranmälningsplikt stora ex.

idag.syfte regleringen Etttillgodose harmassaindustri för deträcka attav
industriutvecklingsundavskaffande prövningen skulle uppmuntra enav

konkurrensbegränsningarlångvarigt upprätthållaoch det svåraregöra att
virkesmarknaden.på



ordförvärvslagenJ

skogsbruksfas-jord-försäljning ochochreglerar köpJordförvärvslagen av
bolagsförbudslagen,från denräknastillkomst kantigheter. Lagens s.

börjani olika Iutvecklatsbörjan hari seklet. Lagen steg. varantagen av
förvärvaförförbud bolagjordbruksbefolkningen genom attskyddet av

1940-det centrala. Påbrukande-ägandesambandetjordbruksmark och
1970-taletochrationaliseringsmålen i påställdesl950-talenoch centrum

målsättningar.regionalpolitiskatillfördes lagen
skall:innehålla mål. Lagenlagstiftning kanNuvarande sägas tre

brukande-ägandesambandetfamiljejordbruk ocha Främja
strukturrationaliseringskogsbruketsFrämja jord- ochb

glesbygd.sysselsättningen iFrämjac
lantbruks-potentiell köpareföljande Enfungerar på sätt:Lagen av en

syskon medsläkt barn,intesåvida han är näraegendom måste -
i respekti-lantbruksnämndenförvärvstillstånd hossäljaren ansöka om-

juridiskköparen ärdå nekaslän. Detta kan person, omenex.omve
för förstärka påfastigheten behövslantbruksnämnden ortenattattanser

för hög.köpeskillingen alldelesärbefintliga gårdar, eller attman anserom
klartskogsmark detförsåld mark i landet ärall ärEftersom 3/4 attca av

utveckling.skogssektomsi påverkarlagen hög grad
genomförtseffekter nyligenharJordförvärvslagensEn översyn avav

för skogssek-betydelseutredningen analyseras lagenstl. 1989.Wibe Im.
ibidragit till de närmasteförst lagen verksamtDet konstateras atttorn. en
utvisande hurtabell 4.1,i belysesoförändrad ägarstruktur landet. Detta av

ägarkategorier 1932-olikafördelats påskogsmarksarealenden svenska
1981.

halvsekelsedani konstantaframgår andelarnaSom ettär stort sett
konsta-skogsinnehav kanenskildaminskningbakåt. En personersavsvag

skedde1960-talet då det ocksåkoncentrerad tillDenna ärteras. en upp-
förvärva skogsmark.juridiska rättmjukning vad gäller attpersoners
stabil ägarstruktur. Mångabidragit tillsåledesJordförvärvslagen har en

Storskogs-ineffektivitet inom skogsbruket.tillkälladetta äratt enmenar
och dettaeffektivtaktivt ochbruket generelltär sett man, avmenarmer

förut-fri. underförståddaskogsmark släppas Denhandeln medskäl bör
tillledafri handel med mark kommergivetvis heltsättningen attär att en

tideri allajuridiskabakgrundbolagsägande. Motökat attett personerav
förefaller antagandetinte gjort detta,säljahaft mark, etträtt att ommen

välgrundat.bolagsägandeökat
effektivt små-skulle änstorskogsbruket generelltAtt sett vara mer
entydiga mått påbetvivlas. finns ingaemellertid Detskogsbruket kan nu

förefaller sådana,förhållandenaaktivitet,effektivitet och attvaramen
slutavverknings-givetmindre volymenslutavverkarsmåskogsbruket

gallringsmogen skogförrådet ängivetgallrarskog avmermogen men
uppgif-byggda pånedanstående tabellerstorskogsbruket. belysesDetta av

slutavverkningen ochSkogsstyrelsenfrån riksskogstaxeringen ochter om
Sverige.i olika delargallrade ytor av
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islutavverkningsbar arealiSlutavverkning mätt i haTabell 4.2. procent av
Sverige.olika delar av

Ovr. allm.StorPrivat
skogsbrukskogsbruk

l,32.83.8NorrlandN
1,34,83,5S Norrland
1,03,5 4,5Svealand
3,95.34.5Götaland

övriga allmän-antagitvi harfogas anmärkningenTill tabellen kan attatt
7motsvarandegallratavverkat ochkommuner bådekyrka+skogarna

i allaprivatskogsbrukFör Övr. allm."de totala samtytornaprocent av
andeltotalavverkningens mättSiffran 7landet.delar motsvararprocentav

riket.kubikmeter i helai
avverkarprivatskogsbrukettydligttabellen detframgår ärSom attav

slutavverkningsmogengivet andelenstorskogsbruketmindrebetydligt än
Beträf-allm."."Övr.betydligt änavverkar dockskog. Man gruppenmer

aktiviteten åter-troligt lågadock dendetfande kommunskogarna är att
skogardess tätortsnäranaturvårdshänsyngradspeglar den höga somav

kräver.
gallringarna.analyserarförändras dåAktivitetsbilden dock även

4.3. Gallringarna i ägarkategorier iTabell mätt ha i landet och för olika
respektive totalbestånd gallringsmogenägargrupps skog.procent av av

Övr.Privat Stor allm.
skogsbruk skogsbruk

Norrland 2,8 1,3N 1,3
S 3,4Norrland 1,7 2,2
Svealand 6,3 4,4 2,4
Götaland 8,9 7,5 5,7

gallringarna entydigt privatskogsägarna betydligtFör gäller äratt mer
aktiva bolagsbruket Domänverket. Aktiviteten hos kyrka och kom-ochän

fortfarande lägst.ärmun
Privatskogsägarna slutavverkar mindre storskogsbruket,således än men

uppgifternaturligtvis dede gallrar Nu alladetta uppvägs äratt avmer.av
ofullständiga ii ovanstående dende tabellernapresenterastyp me-som

avverkningsmöjligheterna inte Beräk-ningen långsiktiga beaktas.deatt
visar enskilda skogarnasningar Skogsstyrelsen detta slag deattav av ex.

förpotentiella avverkningsmöjligheter betydligt storskogsbru-är större än
synnerligenvisar emellertidovanstående beräkningarna detket. De äratt

ekonomiska vinstertvivelaktigt några kanstörre göras attgenomom
i allaöverföra till potentiella vinsternaskogsmark skogsbolagen. De är

lagändring.inte självklara motiverarhändelser så och deattstora en
ifinns ytterligare aspekt bör uppmärksammas sammanhang-Det en som

kraftigtavverkningsformer skiljer signämligen privatskogsbruketset, att
framgår genomsnittliga hyggesstorle-från storskogsbruket. då denDetta

slutavverkningjämförs.vidken
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Tabell 4.4. Genomsnittlig hyggesstorlek ha för olika ägarkategorier 1986/
87.

Övr.Privatskogsbruk allm. Domänverket Bolagsskog
2.5 5,0 14,8 15,9

Som framgår privatskogsbruket upphov till de tvekan minstager utan
hyggena. Detta givetvis fögaär förvånande, småantar attmen om
hyggen har positivt miljövärdeett än talar miljöskälenstora,mer snarare
för överföring skogsmark från bolag till enskilda förän deten om motsat-
ta.

Sammanfattningsvis gäller således Jordiörvärvslagen tämligenatt effek-
tivt hindrat juridiskaatt ökat sitt skogsinnehav. Eftersom det intepersoner
finns några starka ekonomiska skäl talar för storskogsbruketatt ärsom mer
effektivt än privatskogsbruket finns det heller inga skäl ändra lagen påatt
denna punkt. Tvärtom, eftersom på goda grunder kan skogs-man anta att
mark gång lörvärvats bolag, för överskådlig tid undandragitssom en av
marknaden, skulle ökat bolagsägandeett mycket väl kunna till lörfångvara
för skogssektorns samhällsekonomiska effektivitet.

Vid sidan ägandeförhållandena syftar Jordförvärvslagen till för-av att
bättra jord- och skogsbrukets rationalisering. Detta sker lagenattgenom
främjar bildandet större och bättre arrenderade skogsfastigheter.av

Vad beträffar arronderingen konstaterar refereradeden utredningen att
detta har mycket liten inverkan på den totala effektiviteten i deten
svenska skogsbruket. Det finns givetvis skiften 10 bredaextrema ochm
l0 km långa dessa utgör utomordentligt liten andel denmen en av
svenska skogsmarken. visarDet sig även privatskogsägamas aktivitet iatt
län med svår arrondering Kopparberg inte lägreär iän bättreex.
arronderade län. Problemen med dålig arrondering tillhör det svenska
skogsbrukets minsta problem och bör kunna hanteras omfattandeutan en
lagstiftning, intensifierat.ex. lantbruksnämndernasatt köp ochgenom
försäljning på öppna marknaden.

Beträffande fastighetsstorleken kan konstateras dels aktiviteten inteatt
nämnvärt skiljer sig mellan olika klasser, möjligen med undantag för de

små. Vilka dock försvinnandeextremt utgör liten andel den svenskaen av
skogsmarken. Vidare stordriftsfördelarnaär vid avverkning troligen små.
De samlande resultaten säger således mycket lite står vinnaatt påatt en
med lagars hjälp forcerad storleksrationalisering inom det svenska skogs-
bruket.

Sammanfattningsvis gäller således för det svenska privatskogsbruket att
endast små etfektivitetsvinster kan göras med understöd Jordförvärvsla-av

rationaliseringsparagraf. Från skogsekonomiskgens finnssynpunkt alltså
inget invända lagensatt avskaffande påmot denna punkt.

Det kan slutligen nämnas den anförda utredningenatt även analyserar
prisutvecklingen jord-på och skogsbruksfastigheter. Det har gjorts gällan-
de de årens prisstegringar varitatt senaste föruttryck spekulation frånett
kapitalstarka sida. l specialundersökning Ola Carlen avvi-personers en av

emellertid detta. Carlen finner istället priset på lantbruksfastighetersas att
på riktigt sätt återspeglarett egendomamas underliggande värden. Rotnet-

5 19-784
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för-räntehöjd kan sammantagetinflation ochjordbrukssubventioner,to,
jord-behållatillskälNågotprisstegringarna. atthuvuddelenklara av

inte.utredningenprisprövningsparagraf finnerforvärvslagens

skogsvårdsavgiften
skogsfastighetvarjeförutgårstatlig skattskogsvårdsavgiften är somen

proportio-direktårlig och ärAvgiften ärtaxeringsvärde.positivtmed ett
för närvaran-Avgiftsuttaget ärtaxeringsvärde.skogsbruksdelensnell mot

70-85tilluppgåskallnormalttaxeringsvärdetEftersom0,8de procent.
skogsvårdsav-approximationrimlig attmarknadsvärdet, är enprocent av

skogsbruksvärdet.marknadsmässigapromille dettill 5uppgårgiften av
görshärberäkningari deanvändaskommer somtaldet attärDetta som

effekter.skogsvårdsavgiftensöver

skogsvårdsavgiftenhög ärHur

skogsbruketsskogsvårdsavgiften försämrar nettoav-kraftigtHur pass
stati-officiellaEnligt denåren.livligt dedebatterats senastekastning har

skogsvårdsavgiftenmiljard ihalvvarje år enuppbärstiken staten ca en
iSettmiljarder.7samladedet rotnettotskall ställassiffra mot om casom

skogsvårdsav-alltså sägaöverskott kan attskogsbruketstillrelation man
inkomsterna.löpandede108giften procenttar av- missvisandeemellertidkassaflödesanalys ärpåberäkningengrundaAtt

inves-ibästanalyseraslönsamhetSkogsbruketsskogsbruket.gällerdetdå
huvuddelennämligen tillproduktion ärSkogsbruketsteringskalkyler.

inves-skogsägarenåterbetalningskaraktär:investerings- ochmomentanav
vidTkronor åråterbäringen RTfårföryngring ochinollårkronorterar

slutavverkningplantering ochfinns mellanVisserligenslutavverkningen.
dessa ärröjning,gallring ochmedsambandi somkostnadervissa men
huvudfrågan.forbetydelselösaavsnitt heltfram i dettalängrekonstateras

får betalaskogsägarenskogsvårdsavgiften ärför attKännetecknande
skogsvårdsav-avverkning. Omtill dessanläggandebeståndsfråndenna ett

skogsägareform kommernuvarandei sin nukvarstår somgiften alltså en
påskogplanterabestånd t.ex. attanläggai begrepp ettstår genomatt

inkomstfår någoninnan hani 100 åravgiftererläggabehövaåker att ca
dåIntuitivt attslutavverkningen.medsambandi manbetydelse anarav

kassaflödesanalysenenklavad dentill änskogsvårdsavgiften uppgår mer
visar.

för skogsbru-skogsvårdsavgiften betydervisa vadkankalkylenkelEn
omlopps-helabeståndsutsträcks överanalysennettoavkastning ettdåkets

beståndvi harmöjligt och ettatt somså långt antarVi förenklartid. som
osv.planteringmarkberedning,formigrundinvesteringkräver aven

formiresultatplanteringnoll. Dennaår avtill kronoruppgående ger
finns ingaoch T0Mellanmed RT kronor.Tåravverkningsnettoett

realism kommente-antagandesDettanettoinkomster.nettoutgifter eller
nedan.ras
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Givet investeringen år noll intäktenoch år T kan projektets avkastnings-
internräntaränta beräknas formeln:genom

AvkastningsräntanlogRT/I0/T
Vi avkastningenantar att rådandemotsvarar ränta, dvs.nu att en

investeringnormal i skog ungefär lika avkastning bankpla-storger som en
cering eller någon kapitalplacering. Vi betecknar dennaannan gemensam-

ränta med r.ma
Nu införsdet skogsvårdsavgift.antar att Den årligär och uppgåren

till promille5 beståndets marknadsvärde. Mycket enkla kalkyler vidav ger
handen skogsvårdsavgiften år "t till:att uppgår

Skogsvårdsavgift 0,O05I0e"år t
Uttrycket säger år noll t0 betalas 0,005I0 i avgiftattex. osv.
Vad då detär sammanlagda värdet skogsvårdsavgiften Om alla deav

årliga avgifterna omräknas till tidpunkten "T, dvs. avverkningstillfället,
och sedan ihopläggs erhålles följande:

Summan skogsvårdsavgifter under omloppstiden, omräknat till tid-av
punkten T"0,005TRT

Om alltså skogsägaren väntar 100000 kr vidett slutavverk-netto om
ningen, och omloppstiden 80är år, kommer han vid avverkningstillfál-om
let ha betalt 0,00580l00000att dvs. 40000 kronor eller 40 procent av
avkastningen.

Eftersom avkastningen är RT kan skogsvårdsavgiftens andel avkast-av
ningen erhållas som:

Skogsvårdsavgiftens andel 0,005TRT/RT 0,005T
Denna andel stiger med omloppstiden enligt följande tabell:

Tabell 4.5. Skogsvårdsavgiftens andel avkastningen över helasettav om-
loppstiden.

Omloppstid, år 70 80 90 100 l0l 120
Andel. 35 40procent 45 50 55 60

Eftersom omloppstiden normalt kringär hundra år kommerett
skogsvårdsavgiften cirkautgöra hälftenatt avkastningen. Som kurio-av en
sitet kan skogsvårdsavgiftennoteras drabbaratt de delarna landetnorra av
betydligt hårdare än de eftersomsödra omloppstiderna längre.är I norra
Sverige kommer skogsvårdsavgiften cirka 60 avkastning-att ta procent av

i södra cirka 40en, procent.
Beräkningarna bygger på förenklatmycketett exempel. Karlovan Jäg-

hagen och Sören Wibe vid Skogshögskolan i Umeå har emellertid gjort om
beräkningarna utgående från realistiska skötselprogram inkluderande gall-
ring och röjning. Resultaten påverkades emellertid inte märkbart. I denna
analys även hänsyn tilltog marknadsvärdet ochatt taxeringsvärdetman
påverkades framtidaäven skogsskötsel dvs. kommande omloppstider,av

inte heller detta påverkade resultaten märkbart.men Huvudresultatet, att
årlig avgift på 5 promille marknadsvärdet hälftenen avkast-tarav ca av

ningen under hundraårig omloppstid, står sig även då hänsyn tillen tas
allehanda realistiska korrektioner.

Skogsvårdsavgiften brukar försvaras med intäkterna går till justatt
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special-detta sättprincip påtvivelaktigemellertid attDet ärskogsvård. en
utgif-beslutaiställetförfarandet är attnormala omDetskatter.destinera

inkomsteroch separat.ter
rundgångskostna-undersökning degjorts någonintehellerhar omDet

bekostasbidragskogsvårdsavgiften. Demedförenade som n.der ärsom
värderasochindividuelltde måste prövas ensökas, avavgiften måstemed

väsentlig delotroligtinteDet är attoinsattfallet enkonkretai det person.
prövningsprocess.iförsvinner dennaskogsvårdsavgiftenav

full-konstruktiontill sinskogsvârdsavgiften ärkommerTill detta att
allaliksomhar,Skogsbruketnäringslivet.svenskadetunik inomkomligt

göramåsteanpassningimiljökostnad densin mannäringar, somandra
näring haringenMenSkogsvårdslagen. entill annanmed hänsyn t.ex.

hellerkanvårdssyften. Denför dunklakostnaddirektmotsvarande extra
möjlighetfinns någoninteeftersom detmiljöavgifterjämföras medinte

avgiften.undvikamiljöbeteendeförbättrat attgenom ett
Denavskaffas.skogsvårdsavgiften börgenomgången är attSlutsatsen av

bättreforminettovärdesvårt dessochlönsamhet avskogsbruketsdrabbar
ifrågasättas.skogsvård kan
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Appendix l

Regeringsbeslut enligt SFS träfiber-lag 1987: 588 om
majråvara, 1989t.o.m.

Sökande beslut, villkorAnsökan, m. m.
Bruks Ansöker ändrade produktionspla-Hylte AB att,om p. a.

få villkor i tidigare fårändra beslut. Dener,
itillstånd anläggningen i Hyltebruk förbrukaatt

m3286000 fub träfiberråvara inte inne-vilketl
förhållandebär ökning i till tidigare till-någon

förbrukning.låten

Frövifors Bruk Ansöker förbrukningstillståndAB att ettom som
tidigare förvaltningsenhetgällt får övertas av
Frövifors beviljas. Tillståndetbruk. Ansökan
förknippas villkor: tillstånds-med den totaltAv

m3givna kvantiteten 950000 träfiberråvara iom
m3rövifors fårF högst 760000 barr-utgöras av
m3690000ved, högst svensk barrved.varav

Minst den del den årliga användningenav av
m3överstigersvensk barrved 603 000 skallsom

stamvirke brösthöjdsdiamterutgöras medav en
inte i i undantagsfall överstiger 10änannatsom

cm.
vidSödra Skogsäg. Ansöker Väröbruk 1987AB underattom

m3använda högst 1480000 träñberråvara, vil-
m370000 tidigare tillåten kvanti-ket är utöver

tillstånderhåller följande motive-De medtet.
ring: Regeringen tillmed hänsyn denanser,

importeradandelen överskri-råvara,stora att
i regeringsbeslutet tillåtnadandet den voly-av
m3 träfiberråvara,1410000 bör godkän-men

nas.

SCA Ansöker öka förbrukningen medattom
m3250000 träfiberråvara Ortvikensvid pap-

persbruk där den tidigare tillåtna förbrukningen
m3.195000 Regeringen medgerl attvar

m3000 får förbrukas förbrukning-l 445 men om
m3överstiger 336000 skalll den ökadeen an-

vändningen täckas den högsta tillåtnaattgenom
användningen isammanlagt ochmassa- pap-

Östrand,ipersbruken Munksund och Matfors
minskas Vidare fårmed motsvarande volym.

m3SCA tillstånd använda högst 795000 trä-att
fiberråvara i i Lugnvik.sågverken Tunadal och

skall, den användningenDock sammanlagdaom
m3,i överstigersågverken 695000 användning-

i i Ortviken minskaspappersbruket med mot-en
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svarande volym reducerad med den volym råva-
form flisi och frånspån härrör sågver-ra av som

användning.kens ökade

tillståndKorsnäs AB Ansöker förbruka totaltattom
m32931000 träñberråvara massafabrikenvid

och pappersbruket i vidKarskär och Kastets
förbrukningensågverk. Hur mycket detta ökar

inte klart flera inomdå enheter bolaget läggsär
m3får tillståndned. De förbruka 2900000att

träfiberråvara. Följande villkor ställs: Högst
m3 får2623000 inhemskutgöras barrved.av

m3överstigerOm behovet 2753000 skall det
ökade import.behovet täckas genom

m3Ansöker få förbruka träfi-AB Iggesunds Bruk 500000lattom
vidberråvara cellulosa- och kartongfabriken i

m3 träfiber-Iggesund sammanlagt 560000samt
i iråvara sågverken Stocka, Håstaholmen och

Om förbruk-Iggesund. detta ökar bolagets totala
ning eftersom fleraoklart enheterär läggs ned.

får tillstånd villkoretDe med högst 000000latt
m3 förbrukningen i fårIggesund utgörasav av
inhemsk barrmassaved.

NCB Ansöker förbrukningen träfiber-ökaattom av
m3 iråvara med 244000 cellulosafabriken i

Vallvik. får tillstånd förbrukningenDe ökaatt
m3.200000 Villkor:med tillåtnaAv den totalt

förbrukningen m3högst 100000 barrmas-lav
m3fårsaved högst 000000 inhemskl utgöras av

barrmassaved. fårDessutom inte sågbart tim-
kvinta eller bättre kvalitet, är grövremer av som

i diameterl5 toppmått under bark,än cm an-
tillåtna förbrukningenvändas. Den högst in-av

hemsk barrmassaved regering-kan omprövas av
redovisa positivabolaget kan resultaten om av

avverkningsfrämjande åtgärder.

SCA Ansöker 1988 överskridaunder denattom
tillåtnahögsta volymen träfiberråvara vid

m3.Munksunds sågverk 10000 Regeringenmed
medger den tillåtna förbrukningen underatt

m31988 överskrids klentimmermed 10000 un-
förutsättning förbrukningender sågbartatt av

m3klentimmer samtidigt minskas 10000med
vid pappersbruket i Munksund.

SCA Ansöker vid massafabriken ochattom pappers-
bruket i Obbola öka användningen träñ-av

m3.berråvara med 75000 Regeringen till-ger
stånd till förbrukningen.den ökade Minst
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m3 ökningen skall dock utgöras45000 av av
med högstokvistade träddelar ärstammar som

i diameter.10 cm
fortsättningsvis förbrukaAnsökerSödra Skogsäg. AB attom

m3 Jämförträñberråvara i bruk.500 000 Värö1
tillfälligt förbrukatidigare tillstånd att

m3. till för-Regeringen tillstånd1480000 ger
m3/år.brukning 480000lav

kapacitetsut-i samband medAnsökerBruk ABHolmens attom en
m3sin förbrukning 550000få öka medbyggnad

m3. Regering-träñberråvara till totalt 500000l
tillstånd. Villkor: skallRåvaran utgörasen ger

sågverksflis Senast 18massaved och av gran.av
kapacitetenefter det den utbyggdamånader att

utnyttjas redovisa vidtagnabörjat skall bolaget
För avverkningarna inom bola-åtgärder ökaatt

virkesfångstområde resultaten åt-gets samt av
regeringenOm inte kommer med-gärderna. att

särskilda villkor fördela hur den ökade råva-
anskalTas.ruvolymen skall
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skogsnäringens5 Faktorer påverkarsom

utveckling under 1990-talet

kapitel vi frågorI detta går rad kommer påverkaattgenom en som
utvecklingskogsindustrins och skogsbrukets under 1990-talet.

skattereformerAvverkningsnivå och

virkeskapitalSparande i

framstånivån för avverkningama de 13 kanDen låga under årensenaste
i kapitel visade avverkningsberäkning-Som nämndes så degåta.som en

utfördes i likhet liknande beräkningar redovisa-1985, med de somar som
beräkningsalternativet1981 SOU 1981:81, ides 1978 SOU 1978:6 och

avverkningsuttaget siktskogspolitik det årliga redan på kortdagens att
m3milj jämfört idag. dessutomöka 8 á 10 sk, med Då börkan med man

till beräkningsalternativ ställer höga krav investe-lägga märke detta påatt
avverkning avverkningsmogna iringar i form uppskjuten beståndavav

uppfylla utjämning virkes-syfte krav på det aggregeradesträngtatt ett av
avverkningsnivån får från tioårspe-flödet sikt sänkaspå mycket lång en

formi restriktiv i modellkalkylernariod till Detta krav såannan. enen
ekonomiska biologiska restriktionerinte legala, eller påmotsvaras av

därför till underskattningskogsbrukets praktik och upphov gapetger en av
faktisk avverkningsvolym.potentiellmellan och

former produktionJämfört andra har skogsproduk-med allanästan av
Även förut-omloppstider. detion långa under mestextremt gynnsamma

tiotal Sverigesättningar produktionstiden till år. Ibrukar uppgå ärett som
ofta traditionelltbekant perspektivet sekellångt detta gäller skogsbruk;

hybridasp,teknikutvecklingen, i fråga produktion tycks kunnaex. om av
tidsmässiga förutsättningar förintroducera helt andra delkomma att en av

innebär eftersom kapitalkost-det svenska skogsbruket. Detta nackdelen
riskexponering blirnad och höga.

märkligt inteperspektiv framstår många skogsägare,detta detI attsom
skogsägare skogsbolag,enbart småskogsägare ävenutan stora t.ex.som

omloppstider oundgängligentillämpar betydligt längre vadän ärsom
enligt lägsta slutav-nödvändigt, skogsvårdslagens bestämmelserex. om

verkningsålder.
delvisemellertid konstaterandetDenna paradox upplöses att enav

innebär i tillgång.virkesförråd sparade real Avverk-uppbyggnad enav
iningsförloppet bör således sammanhang hushållens småskogs-ses av
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Virkeskapi-förmögenhetsforvaltning.företagens samladeoch/ellerbruket
tilldecennierna sig väl detansluterutveckling under de tvåtalets senaste

skuldutveck-förmögenhets- ochi särskilt hushållensallmänna mönstret
1988perioden 1970finansiella sparkvot underling. Hushållens var -

flesta år underdärtill negativ under deochtotala sparkvoten,lägre denän
skuldstockmellankvotenperiod. Hushållens skuldkvot, mättdenna som

1974procentenhet mellanbruttoförmögenhet, minskade med drygtoch en
tillfrån 1977 25successivt ökat, l9dess1977, har sedanoch procentmen

föredragitsin skuldsättning och1988. Hushållen har således ökatprocent
framför i finansiella tillgångar.tillgångar sparandei realasparande

i form uppbyggnadforvaltningsstrategi sparandeharsådanI avaven
vid jämförelsefördelaktigaframståvirkesförråd egenskaper kan somsom

skogsskötselKunnigheten i skog ochtillgångar.i andra realasparandemed
förnaturligt många skogsägarefaller sig säkertutbredd och detmycketär

i just stående skog.sitt sparandeanledning delläggadennaatt en avav
förmö-ifrågabeskattningshänseende,finnas iVissa fördelar kan omex.

generationsöverlåtelse. Detsärskilt vidgenhetsbeskattning, och kanske
till avverkningsak-förklaring lågviss betydelsesäkerthar helt somsenare

bland äldre skogsägare.tivitet/högt virkessparande
Även för enskilde skogsägaren ävendenavkastningen låg kanärom

gradviktigt till detta den högaliten. skäl ärrisken sig Ettte avsom
tillgång-avverkningstidpunkt, dvs.vidfinnas valetflexibilitet kan avsom

virkespriserna bedömsvid tidpunkter dårealiseraskan gynn-varaarna
Avsättningeninkomst. ärenskilde behöver dennaeller då densamma

Likvi-virkesmarknad.utveckladförekomsten välgaranterad genom av en
bostadskapital,iför sparandei allmänhetsåledes större änditeten är som

förändring kanalternativ, därnärliggande större rentavär ett enannars
erhållamöjlighetDärtill skogen ävenflyttning. kommerkräva attatt ger

betydelsevilketskogsföretaget, kanfrån iinkomst arbete det vara avegna
beroendearbetslöshetsförsäkring för den ärtillkomplement somex.som

arbetsmarknad.liten och osäkerav en
Även faktorer tenderarfinns detför storskogsbrukets del att gynnasom

på skogs-virkesförråd. avkastningskrav ställsDeuppbyggnad stora somav
delTill någonförvånansvärt låga.skogsförvaltningar tycksbolagens vara

för hushåll-skogsprofessionellt stöd säregnastarktdetta bero påtorde ett
emel-forstlig" räntefot. Det ärinkluderande lågningsprinciper, en egen
olikatill samband mellanoch hänsyntroligt riskövervägandenlertid att

Ståendepassivsidan betydelse.aktiv- och harbådebalansposter på stor
isärskiltlikvid tillgångförhållandevisavverkningsbar skog är somen

tillgångar medavkastning andrahögre äninflationstider kan väntas ge en
investeringsmöjlighet,virkesförrådlikviditet. Uppbyggnad ärhög enav

Skogsbo-diversifieringsmöjlighet, inom område däri vissoch mån etten
besitter betydande kompetens.lagen redan en

i sammanhangbetydelse dettaomständighet kan haytterligareEn som
bokföring.i företagenslågtskogstillgångarna värderasfaktumdetär att

bedömningenvidrättvisande underlagsåledes inteRedovisningen ettger
Östman orsakbidragandeavkastning 1988. Enskogsförvaltningens seav

förJordförvärvslagen marknadenregleringen enligttill tordedetta avvara
fastighets-aktiva kontakt medminskar företagensskogsfastigheter. Denna
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för prisjäm-finna marknadsobjektmarknaden, det svårt relevantagör att
förelser för värdering tillgång-användas underlag dekan som av egnasom

inslag finns prisregleringen,och det det svårtgör även,arna genom som av
information finns.använda sådan dennäratt

framstår faktorperspektiv naturligtvis skattesystemetI detta som en av
för virkesuttaget i framti-strategisk betydelse hur kommer utvecklasatt

inkomstskattereform leda tillden. l den mån kommer attsom en en
portföljer finansielltanpassning hushållens i form ökat nettosparan-av av

upplåning minskat ide minus sparande realasparande ettgenom egna
medföratillgångar troligen ökningkommer detta små-även att en av

Effekten reformensavverkningar. skulle således bero delsskogsbrukets på
effekt finansielladet nettosparandet, dels på det totala sparandet.på
Eftersom för hushållens totala sparande låg naturligt-sparkvoten detär är

finansiellavis ökning nettosparandet åstadkomstänkbart detatt aven
istället förhuvudsakligen ökning det totala sparandet,genom av genomen

neddragning realt sparande.en av
ingående empirisk skogsägarnas portföljanpass-Någon analysmer av

för effekterningar finns inte. visst underlag bedömning vilkaEtt en av en
få från studier partiellaskattereform kan kan hämtas med modeller där
avverkning olika faktorer, prissambandet mellan och och realräntaex.

efter Appendix redovisas studie,skatt. har studerats. I sådan haren som
utförts bygger den skogsägarenkätThomas Aronsson, påsom somav
utfördes virkesförsörjningsutredning. statis-1981 års Resultatet denav av
tiska skattningen, tvärsnittsmaterial, indikeraralltså baseras på ett attsom

sänkning marginalskattesatsen med 20 procentenheter leder tillen av en
frånökning virkesutbudet småskogsbruket med 10 procent.av

studie och analyserathar Hultkrantz Aronsson kommandeI annanen
från studietidsseriematerial. resultaten denna kan beräknaAv attett man

efter med 2,5 3 vilket,ökning real låneränta skatt procentenheterav -
i augustilika, vid aktuella 1989 sänk-allt räntesatser motsvararannat en

marginalskattesatsen med 20 till ökningning procentenheter lederav en
studiervirkesutbud med 7-9 tvåsmåskogsbrukets Dessaprocent.av

reform i enlighet inkomstskattekommitténsantyder således medatt en
förslag ökning virkesutbudet från privatskogsbruket med 3ger en av

m3sk. skattningarnamiljoner bör dock osäkrai 0,5 Man observera äratt
sig ioch det hög grad partiell analys.röratt om

effektSkattereformens virkesutbudet under 1989 och 1990 svårpå är att
förutsäga. virkesinkomsten tillGivet beskattning undermåsteatt tas upp

incitament skjutaavverkningsåret skogsägaren regel starkthar attsom upp
till efter reformens genomförande.avverkningar Genom användandeex.

lämplig periodisering betalningar förskogskonto, rotposterav av osv.
enkelt för skjuta deltorde det dock mångarätt storattvara upp en av
fall planeringenbeskattningen. kan alltså redan låtaI sådana man nu

sin förväntan framtidabestämmas om de skattereglerna. Detta kanav
innebära fårsåledes komma redan under 1990tvärtom att att man en

till Om effekten blir ökning ellertendens ökat utbud. den totalaett en en
minskning oklart.alltsåär

föreslagna skatteförändringarnaeffekterna de påNär det gäller stor-av
finns idag förskogsbrukets skogsskötsel inget underlag bedöm-göraatt en

ning.
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ovisshet finns effekterna generellMot bakgrund denav som om av en
skattereform finns skäl förnyad direktadet uppmärksamhet åtatt merge

sittinstrument kan stimulera skogsägare omvandla del realaattsom en av
i till finansiellt särställning intas skogs-sparande skog sparande. En här av

sparandeform förutsätter avverkning. Underkontot, är somsom en
skogskontoinsättningar visår har på så skogsägaren hargynnats attsenare

tillåtits in delen inkomsten från virkesförsäljning påden störresättaatt av
förbättringarkonto. emellertid gjorts detsådant Inga större har närett

för alternativgäller villkoren detta sparande. Spararens såledesenda är
bankinlåning. jämförelse alternativet förmögenhe-vanlig l med behållaatt

i form avkastningen från skogskontostående skog torde den realaten av
för förlusterofta varit Därtill kommer förmodligen riskha sämre. störreen

inflation.vid perioder med således angeläget skogs-oväntat hög Det är att
omfattande sparandeformer för sitt skogskon-ägaren menyges en mer av

to.
vanligt iJämfört med banksparande sparande på skogskontoär gynnat

skattekredit. villoch med kontohavare Den användaatt enges en som
tillvirkesinkomst till vanligt banksparande först inkomstenmåste ta upp

beskattning och kan sedan skogskontoDen har spararnettot.spara som
bruttoinkomsten. Givetistället skattesatsen konstant ochär räntanatt

tillekvivalent besparing nettoinkomstendensamma detta medär en av
skattefri ränta.

vissa sparandeformer.Denna egenskap delar skogskonton med andra
föreslår företagsbeskattning därförutredningen reformeradFör dessa om

317.källskatt på 20 SOU 1989:34, delräntanextra procent av sen
till inkluderas likforrnighet medSkälet skogskonto önskemåletäratt om

finansielltövriga former sparande. det gäller skogskonto detNär ärav
emellertid rimligt i första alternativ till virkessparan-hand detatt se som

Även skattekredit.virkessparande innebärde. skogsägaren erhålleratt en
inte därför förbi-förhållande utredningen. tycks haDetta nämns Denav

avkastningen från introducerarkällskatt på skogskontosett att en en ny
form snedvridning det fördelaktigt från avverka.gör avståatt attsomav

förstEftersom avkastningen inte efterskog beskattas löpande utanav
föravverkning innebär skattekredit inteskogskonto skogsäga-att german

förmån. inte möjligt tillgodohavan-extra Det heller ökanågon är attren
finansiellöverföring från tillgångdet på skogskontot någongenom annan

skattekredit.för källskatt eller källskatt på skogskon-är Enutsatt utansom
förhållandetdärför omotiverad snedvridningenoch lederärto genom av

finansielltavkastning till samhällsekono-mellan på och realt sparande en
misk kostnad.

Institutionella faktorer virkesmarknadenpå som
efterfråganbegränsar inhemskt virkepå

frågakan institutionellaMan faktoreräven virkesmarknadenpå kan,om
vid sidan de aspekter på sparande särskiltoch frånpåverkan skattesy-av

behandlades i föregående avsnitt, bidra till skogsutvecklingstemet som en
kännetecknas långvarig tillväxt virkesförrådet. följandedetIsom av en av
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betydelseha sådanfrågor skulle kunnatvåuppmärksammaskall ensom
industrins istorlekefterfrågesidan, dvs. påeffekter påbegränsandevia

konkurrensförhållandena påfrågorDessa ärtill råvarubasen.förhållande
kontrakts-/transaktionsformerna vir-påfrågan hurvirkesmarknaden samt

ägarstruktur.skogsbruketspåverkaskesmarknaden av

Ågarstruktur transaktionsformeroch

utifrån bety-uppmärksammats derasoftastrukturfrågor harSkogsbrukets
produktionskostnader. l-lärproduktionsteknik ochför skogsbruketsdelse

finns i skogsbruket.stordriftsfördelarfrågor. gäller deEnfinns rad somen
avdelningen,enskilda markenhet,denstorlekenkan beroDessa somavav

Stordriftsfordelar också bero påkanavverkning.vidbearbetas, t.ex. en
forgäller kostnadernaavdelningar, detflera närtotala arealenden ex.av

administration. Enplanering ochskogsbilväg elleranläggning annanav
självverksam-produktivitet mellan deteknik,skillnader ifråga gäller osv.

tredjearbetskraft/maskiner. Enspecialiseradoch heltskogsägarnama
finnasattityd/preferenser/kunskap kaniskillnaderdefråga gäller som
aspek-innebär dessaSammantagetkategorier skogsägare.olika tremellan

aktivt skogsbruk kanrationellt ochbedrivamöjligheterna ettattter att
iskogsbruketi enskilt ägdafinns detägandestrukturdenbegränsas somav

har kvari Siljansbygden, däri landet,vissa områden enmansom ex.
detskogsbruketägosplittring. ärFörmycket långt gången merparten av

Stordriftsfördelarnaslutsats.möjligt sådandra någonemellertid inte att
maskinerUtvecklingen och lättasmåtidigt stadium.oftainträder på ett av

kan uppvägasmindre märkbara. De äventill dembidragit görahar att av
självverksamtproduktivitet ilågfrån miljösynpunkt. Enskalnackdelar

tim-jordbruk, lågsambruksfördelar medkanarbete uppvägas ex.av
kvalitet.eller högrefritidssyssla"kostnad

skogsutnyttjandetförbetydelseemellertid haävenMarkägandet kan
for transaktionervillkorenfor formerna ochställervillkor detde avgenom

beskriver sambandsådanamodellvirkesmarknaden. Envirke på som
från den analys1989. utgåri Dennautvecklas Hultkrantz reserva-av

Loh-bl. Lohmanderutvecklats Peterfor virke hartionspriser av a.som
att många småskogsmarkenUtgångspunkten ägs1987. ärmander av

betraktar vir-Skogsägarnavarandra.oberoendeskogsägare avsom agerar
Eftersomstokastisk variabel. deochkespriset/rotpriset exogensom en

varje "sällan. Det gällersäljer skogsägarefastigheterna småenskilda är
tillfälletillfället. beror skogsägarenslägligavälja Dettaalltså detatt av

information prisproces-han harreservationspris denbestäms omavsom
inträffaför viss prisnivå skall ochsannolikhetbedömd att ensen ex.

riskertillväxt, kapitalkostnad, andra änför skogenskostnaden väntaatt
skogstillväxtenförhållande tillikapitalkostnaden lågprisrisker. Om är

förväntas högt.reservationspriset såledeskan vara
kortsiktigafunktion skogsindustrinsVirkespriset bl.antas a.vara en av

kapitalstockmassapriset skogsindustrins pro-betalningsförmåga och
sikt Virkespris-duktionskapaciteten. Skogsindustrin kan på lång påverka

produktionskapaciteten, däremotnivån variera totaladenatt somgenom
Även industrin verka konkurrens. Bran-sikt. underlåst på kortär antas
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Föränd-kapacitet därFör villkoret marginelltotala bestämsschens attav en
Förväntade nettointäkterring skall nuvärde noll.ärett av somge

Förändringar institutionella Förutsättningar-olika deGenom göraatt av
i erhålla olika jämviktslösningar För industrika-denna modellkan manna

typfall urskiljas:pacitetens kanstorlek. Tre
Förändring Varje enskild skogsägare kommer levereral Ingen görs. att

Finner virkespriset överstiger reservationspriset.virke endast hannär att
massapriset blir lågkonjunktur kommer således virkesutbudetOm lågt

marginella kapaciteten virke fårbli litet. ställs då ellerDen utanatt
anskaffa virke från Förlust kapitalkost-dyrare andra källor och gör attpga.

irreversibel. innebär industrikapaciteten siktnaden Det på långär att
virkesprisnivån virkesprisettill nivåkommer begränsas gör attatt en som

till massapriset i tideri Förhållande så lågt goda över-är göratt man
vinster Förluster.normala balanserar sådanasom

Förpliktigar sig pris leverera virke eller2 Skogsägarna sätteratt oavsett
reservationspris. Industrins Förlustrisk vilketlågt mindre,ärett nuupp

till produktionskapaciteten och därmed virkesprisnivån blirleder hög-att
jämFörelse Första fallet förändrasmed det skogsägarnas totalal rotnet-re.

negativt i tider priser ochtoinkomster avverkar med lågaatt manav
Ävenprisnivåpositivt både total volym och ökar. skogsägarkol-att omav

inkomst leveransgarantier kom-lektivets samlade ökar sådana sågenom
fortfarande incitamentindividuelle skogsägaren ha haden att ettmer

reservationspris, prisetoch således bryta leveransåtagandethögt mot om
Förhindrarvisar sig bli För inga andra hänsynlågt, detta.om

skogsindustrin integreras. fall skogsin-skogsbruket och detta kan3 I
kapacitet bli integrerade Företaget väljer nämli-dustrins Detännu större.

fallenmellanform mellan två återigen innebärde ovanstående somgen en
reservationspris virkespriset internpris,nollär större än är ettett som nu

Föringen outnyttjatdet har betydelse resonemanget. Förlustmen pga.
produktionskapital vid lågt massapris balanseras det ökadeett av genom-
snittliga massapriset vid produktion eftersom skogsägaren/industrinmen

vissa industrin fastatill kostnader i kommerhänsyn är såatttarnu
sannolikheten För i viss period inte iavverkar lägre änatt attman en vara
fall l.

i utsträckning empiriskDenna modell har, den den har relevans, prak-
i Förstatisk-politisk betydelse två avseenden. För det pekar den på detatt

frånfinnas, produktionstekniskakan bortsett de aspekterna,även ett
fastighetssplittring isamband mellan ägarstruktur och skogsbruket och

skogsindustrins/virkesefterfrågans fråganstorlek. För det andra ställs om
För industriutvecklingen. Organiseringenskogsägarrörelsens betydelse av

uppfattas just incitamentkan ha spelat roll deSkogsägarna en genom som
till kontinuerligaskogsägarna med detta leveranser lågtgavs reserva-

avkastningentionspris, då dessa leveranser både påverkade den totala
kapital i kooperativt industriFöretagdet ägda och medlem-på satsatssom

i avkastning. perspektiv framstår kraftigadel denna Ur detta denmens
minskningen skogsägarFöreningarnas medlemsantal efter krisdenav som

skogsindustriFöretagenkooperativa genomgick i 1970-taletde slutet av
delFörklaring tillmöjlig den relativt låga virkesFörbrukningensom en un-

1980-talet.der
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virkesmarknadenKonkurrensen på

tillupphovvirkesmarknaden kanpåBegränsningar konkurrensen geav
"volymförlus-tillupphovdelsflera slag. De kaneffektivitetsförlustcr geav

andel dennaproduktionskapaciteten och/eller deni formter" att avav
Dels kan detinhemskt virke begränsas.försörjskapacitet geavsom

strukturomvandlingen ochförlusterdynamiska ut-upphov attgenom
försvå-virkesråvarapåbaserasproduktionsgrenarvecklandet somav nya

konkur-för upprätthållatill kostnaderupphovSlutligen kan det attgeras.
olika säljare.mellanprisdiskrimineramöjlighetrenshinder och att

virkesmarknadenutredningiKonkurrensfrågorna studeratshar omen
förföremål1989. De ävenHultkrantz ärochBergfors, Bergmanav

NO.utredningpågående av
Samverkanmassavedssidan.idag starkt påköparmonopol ärInslaget av

registrerade ochformer. Dessa ärorganiseradeiskerköparnamellan
effekterpositiva påförmenttill kanellsamarbetetsmed hänsyngodkända

prisbildningen.
givitverkligen har någrasamarbetedettatveksamtdetta är detTrots om

hälften 1980-förstavolymeffekter. Undernegativabetydelsefulla avmer
effektivt gällervarit mindre vadkartellsamarbetet haförefaller atttalet

varittill detanledningen detta harfrämstavirkespriserna. Den attpåverka
omfattandefunnitsmarknadssegmentkontrolleradesidanvid enav

gränshandel. I dettaochrotpostmarknadenpåhandelfri handel, ex.
försthandel har underviktig roll. Dennaspelatsågverkenhar bl.a. en

kartellisterna. det andrafrån Föraktiva insatserstävjatsår genomsenare
alla1980-talet, vilket underundervarit omfattandevirkehar importen av

restriktivgenomslagettill minskabidragithaförhållanden skulle att av en
virkeskon-totalavirkesmarknaden på deninhemskaprispolitik denpå

avsnittsärskildaipåpekas detsumtionen/industrikapaciteten. Som om
åtminstoneimport, underföljer dock dennakanimportutvecklingen som

isin grundkartellverksamhet harutslaginte utan1980-talet, ett avsomses
konkurrenskraftiga.varit mycketimportprisernaatt

vid ned-volymeffekterna, får dock sättasgällerfrågetecken, detnärEtt
börjanvirkeskonsumtion iiindustrikapaciteten uttrycktdragningen av

spelade roll här,kartellpolitiskt inslagtroligtdecenniet. Det är ettattav
inslag under-diskussion fördes. Dettadådenåtminstone dömaatt somav

Byggnads-enligt dåvarandevirkesanvändningenregleringenstöddes avav
föregående kapitelikonstateradevilkenparagraf l36a,lagens som

kartellag.närmast att som en rensevar
Även begränsad konkur-utsträckningi vilkenråderosäkerhet enomom

påtaglig risk kartellsamar-finns detvirkesvolymerna,minskat attenrens
effektbåde sådanskärpning skallsärskilt efter de årensbetet, senaste enge

finns mellanMotriktade intresseneffekter".dynamiskanegativaoch
till de 75sidan sågverken ägarnamassaindustrin och procentå samt avena

intresse-andra. Dennaskogsbolagen denåinteskogsmarken ägssom av
inköpskartellernai tillräcklig grad näruppmärksammatsintekonflikt har

akti-konkurrensbegränsandeeller derasgodkänts närinköpsbolagen har
uppfatt-Enligt vårhargränshandel prövats.aktionerviteter t.ex. mot

hållning tillrestriktivaförenliga med denintetillståndning dessaär
områden.tillämpas på andrakonkurrensbegränsande verksamhet som
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Effekter skogsindustrin höjda elpriser ochpå av
miljöavgifter

förändringar förutses innebär1990-talet kan två ökade kostna-Under som
för vissa skogsindustriell produktion i Sverige, nämligender typer av

för reduktionhöjda elpriser åtgärder väsentlig utsläppenoch en av av
klororganisk substans.

skogsindustriellFörändringar riktad produk-Båda dessa har udden mot
klorföreningar huvudsakligen frånorganiska kommertion. Utsläpp av

Höjda elpriser industrinmassaindustrin. drabbar helhet delarsom men av
definitivtpappersindustrin till branscheroch hör de som genom enmassa-

i produktionskostnad i särskiltelkostnad total påverkas höghög andel av
fenomen.förändringarna i förstaVidare båda hand svensktgrad. är ett

priset elektricitet så handlar det bekantdet gäller påNär som om en
för generering teknik tilläm-anpassning till kostnaden med den redansom

Ifrågaflesta utsläppen klorerade organiskai andra länder.de om avpas
i Finlandföroreningar problemet Sverige ochså att treaccentueras av

ieuropeiska produktionen kemiskfjärdedelar blekt skerden av massaav
Östersjönvid vissa inomländer, dvs. eller med undantag dessdessa två

tillflödesområde. sker till del med nordamerikanskaKonkurrensen stor
förföretag åtminstone länge, har lägre krav dessa utsläpp deän så änsom,

företagen.svenska
tekniker inför 1990-talet industritekniskaSvenska står här två storaav

Även idag iutmaningar. den bästa teknik bruk kommer bådamed ärsom
innebära väsentlig försämring komparativaförändringar dedessa att en av

för produktion i Sverige. undvikafördelarna och För attav massa papper
Även möjligttekniska framsteg. detta skulle bördetta krävs stora om vara
tekniskt utvecklingsarbetei minnet sådant kanhålla att ett varaman

mycket kostsamt.
långsiktiga verkningarna industristrukturenavsnitt belyses påI detta de

förändringar. givetvisverkningar berorskogsbruket dessa två Dessaoch av
utvecklingen, förloppframtida tekniska svårbedömbart.den ärvarsav

Ångpanneföreningenstudie 1986åtgångstalen idet gäller harNär en
tioårsperiod. tanke påkunna sänkas med 10 Medbedömts överprocent en

medförför detta innebär kostnader så sådanåtgärder uppnåatt att en
liten relativ dämpning kostnadsökningreduktion denendast somen av

elprishöjningar bliden storleksordning det kanuppkommer somgenom av
enligt uppgift i 10/81989,fråga Dock har, Eko den svenskaDagensom.

funnit vid framställningforskare metod sänka elåtgångenatt termo-en av
Ifråga blekeriut-Effektenmekanisk detta analyseras nedan. ommassa. av

utfördbedömning naturvårdsverketssläppen utgångspunktenär en av
för införande i full oprövadexpertis kostnaderna och skalaav nyav

teknik.
inriktad långsiktigamodell används på de konsekvensernaDen ärsom

industri-därför förhållandevis Effekten kostnadsökningarenkel. påoch av
respektiveproduktionens i virkesutbudetsvolym bestäms grunden av

priselasticiteter.produktefterfrågans Utbudets priselasticitet antages vara
efterfrågan elasticitetprodukternas kännetecknas höglåg 0,6 medan av

sjunkande volymutveckling dockgamla produkter med har-9. Fyra
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bedömts fallitha till den volym kan avsättas på marknaderner medsom
konkurrens och har därför åsatts lägre elasticitetsvag -l. Inom deen

sätts råvaruutbud och produktefterfråganramar skersom sedan slagav tre
anpassningar industriproduktionen: förändrad reningsnivåav förav ble-

keriutsläpp, ökad produktion egengenererad mottryckskraft för-av samt
ändringar produktionssammansättningen mellan 14 produkterav med
olika åtgångs-/utsläppstal för massaved, och organiska klorföreningar.
En närmare redovisning beräkningsmodellen och motiveringav anta-av

finnsgandena i Hultkrantz l989b,c. Beräkningarna utgår från 1987 års
priser och kostnader och produktion vid fullt kapacitetsutnyttjande enligt
FAOs kapacitetsprognos för 199

Tabell 5.1 belyser effekten höjt elpris. Tabellen bygger på scenarioav ett
där ambitionsnivån för reningen blekeriutsläpp är den nivå harav som
bedömts gälla 1992. Elpriset har antagits öka från 15 öre/kWh till 20, 25
eller 30 öre/kWh.För i tabellen urskilja effektenatt enbart elprisföränd-av
ringen skall jämföra med den översta raden, vilken visar effektenman av

Tabell 5.l Effekt på och skivindustrin olika förändringarmassa-, elprispappers- av avpågåendeoch åtgärder för minska blekeriutsläpp.att

Branschens
kostnad

Elpris Procentuell minskning rotnettoavöre/kwh saluvärde sysselsättning virkesvolym Milj. kr.

15 0,9 -0,4 1,5 463- -20 4,7 -2,8 -3,4 106l-25 8,3 -4,5 -4,8 1567-30 12,2 -6,1 -6,2 2034-30, teknik 7,7 -5,7 -4,9ny 1574-

Procentuella förändringar produktionsvolym i delbranscher:av

15öre 20 25öre öre 30 30öre öre
teknikny

vsalumassaA
Sulfit 0 7 15 23 12
Sulfal. oblekt barr 1 3 4 5 4Sulfat. blekt barr 11 2 8 18 7- -Sulfat. blekt löv 2 3 10 17 9-Mekanisk 7 -21 -52 -83 -32
Papper
Tidning 4 17 -39 -61 -29-Tryck-och skriv, 1 13 -26 39 -23- -trähaltigt
Oblekt säck- kraftoch 1 1 2 2 lOblekt kraftliner 10 12 16 20 llTryck- och skriv. 4 2 1 4 3- - -träfritt
Kartong, träfritt 7 4 1 5 2- - -Kartong. trähaltig 2 9 15 -21 -21- - -
Skivor
Träfxberskivor l l 0 0 1-Spånskivor 1 1 1 1 0

6 19-784
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elpris.fördubblatvisarResultatet somreningskostnad. att ettökadenbart
produktionenutslagningtotal avi det närmastetillleder avväntat, en

tid-produktionennedskärning avavsalumassa stormekanisk samt aven
Även Pro-minskar.kartongtillverkningenjournalpapper.ochnings- av

Volym-emellertid.träfrittochkemiskduktionen gynnaspappermassaav
minskningelpriset,Fördubbling mas-vid avdetta,innebär enmässigt av

förädlingsgra-Eftersom1,5.6,2-femmedsavedsförbrukningen procent
l2,2-0,9.med llsaluvärdet procentminskarsjunkersamtidigtden

modelli dennadvs.elprishöjningen enbart.förkostnadentotalaDen
2034miljarder kronortill 1,6uppgårrotnettoinkomsterna,minskning av

samhällsekonomiska nettot,inte detdockärDetta463 Mkr..Mkr. - i elpro-inkomsterökadece1wi.&#39;pa&#39;ibu.tinnebärprishöjningeneftersom
duktionssektorn.

förbehand-förmetodskulleframkommitharuppgifterEnligt de ensom
förelåtgångstaletsänka termo-raffmering kunnaförevirkesråvaranling av
resultatetframgår äventabellenhälften. Imedmekanisk uppemotmassa

halverasför utandennaåtgångstaletgivetelprisfördubblat massaattettav
förutfalletförbättringpåtagligvisarModellkalkylen avkostnad.någon en

skogsnä-tillOmtidningspapper.ochmekanisk serframförallt manmassa
utebli-ungefärligenuppfinningdennaså ensin helhetiringen motsvarar

Uppfinning-öre/kWh.25dvs.öre/kWhfemmedelprisethöjning avven
ökadetillupphovintedengivetvärdesamhällsekonomiska att gerens

574034-2 1årkronormiljarder0,5cirkaproduktionskostnader är per
miljar-tiopåvärdekapitaliseratfem ränta,med etteller, procentsMkr.

betydelsesärskiltfåtabellen,framgår storskulle,Dender kronor. avsom
4,5medökningsaluvärde engäller dessdetstorlek närbranschensför

teknikändring.falljämfört med utanettprocent
förreningsambitionolikaförberäkningsresultatvisar några5.2Tabell

barrvedssulfat-blektTOClklorföreningar kgorganiska tonutsläpp perav
halveradöre/kWh,30elprisföljande:deFörutsättningarna ärmassa.

förefterfrågekurvorskiftingettermomekaniskförelåtgång avmassa,
Beräkning-klorutsläppstal.särskilt lågtmedframställdaärprodukter som
föreslagnamiljöavgiftskommittendenochmedutförda utanär avarna

beräkningsvarianter,flerredovisning seFörklor.miljöavgiften på av
l989c,d.Hultkrantz

nivåfrån denreningförambitionsnivånhöjaförkostnadBranschens att
är,TOCl/ton,1,0 kgtill nästaTOCl/ton,1992, 1,5 kg steg,gällaskallsom

produktionskost-ökadedenstrukturförändringartill dehänsynmed som
ökarMiljöavgiften574.093-12Mkr.500till, drygtupphovnaden ger

påEffekten2387-2093. ut-Mkr.300ytterligaremedkostnaddenna
liten.dockärsläppsvolymen

kostnadsmässigtinför tvåonekligenmassaindustrin stårochPappers-
elprisutvecklingensärskilttroligtutmaningar. Det är attmycket stora

riktningiproduktionssammansättningbranschenspåverkakommer att
fårblekeriavloppenförkravSkärptaprodukterna.elintensivafrån de mest

produktionsstrukturen,förbetydelsemindretill dettaförhållandeien
ikostnader. Atthögamycketbedömaskanenligt vadmedför som numen

villkorspröv-ochtillstånds-vid sidanmiljöavgift,införalägetdet aven
utsläpps-innanförsta årendeunderMiljöskyddslagen,enligtningen som



Tabell 5.2 Effekt på och skivindustrin miljöavgift på klor. Elprismassanpappers- av
30 öre/kWh, teknik för CTMP.ny

Gränsvärde Avgift Procentuell minskning Branschenskostnad rotnetto Total
TOCI/ kr/kg syssel- virkes- Milj. kr. däravav mängd

TOCl saluvärde sättnington brukning avgifts- utsläpp,
betalning TOClton,

1.5 0 -7,7 -5,7 -4,9 1574 O 7410
1.5 50 -8,4 -6,0 -6,1 1978 352 7043
1.0 0 -8,7 -6,1 -6,4 2093 0 4617
1,0 50 -9,2 -6,4 -7,3 2 387 223 4450

Procentuellaförändringar produktionsvolym i delbranscher:av
Gränsvär-
de 1,5 1,5 1,0 1,0
Avgift 0 50 0 50

Avsalumassa
Sulfit 12 12 14 12
Sulfat, oblekt barr 4 5 5 6
Sulfat, blekt barr 7 -3 -6 12-Sulfat, blekt löv 9 7 8 5
Mekanisk -32 -26 -25 -20
Papper
Tidning -29 -26 -25 -22
Tryck- skriv,och

trähaltigt -23 -22 -22 -21
Oblekt säck-och

kraft 1 2 2 3
Oblekt kraftliner 1l 19 21 27
Tryck- skriv,och

träfritt -3 -6 -7 -9
Kartong, träfritt -2 -8 10 14- -Kartong, trähaltig -21 -23 -24 -25
Skivor
Träfiberskivor 1 0 0 0-Spånskivor 0 1 l 2

sjunkittalen till nivåerde här har förutsatts beräknas kosta företagensom
600 miljoner kr. vanskligt.årper synes

1992 företagensberäknas utsläpp, till följd skärpta krav enligt vill-av
korsprövningen, i nivån TOCl/ton. Enligt uppgifter1,5 kg frånvara nere
branschföreträdare till miljöavgiftskommitten bör det gå sänkaatt ut-
släppsnivån ytterligare till 0,5 förekg TOCl/ton sekelskiftet.ner

Kostnaderna för denna ytterligare reduktion alltär döma höga.attav
Kostnaderna varieratorde betydligt olikaäven mellan anläggningar bero-

tekniska förhållanden,ende på återstående livslängd, produktionsbortfall
vid installering reningsutrustning bl. denna anledningAv detärav osv. a.
otillfredsställande i fortsättningen förlita sig till villkorsprövningen. Ettatt
alternativ bör kunna avveeklingsplan förövervägas är göra denattsom en

Östersjön,totala utsläppsvolymen, åtminstone för företag tillmed utsläpp
och inom för denna tilldela företagen utsläppsrättigheter vilka kanramen
användas, överlåtas Möjligheteller till överlåtelse och sparande ärsparas.
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innebärutsläppdessaallvarliga risk samman-eftersom denskälig som
skulledettaPå sättlånglivade substanser.ackumuleringmedhänger av

reduktionerna"kostnadseffektivitetÅ dvs.för att avförutsättningar ges
ochfrån USAErfarenhetermöjligt.kostnadtill så lågskerutsläpp som

handelbensin, däriblytillsatsminskaförfrånsärskilt attprogrammet
uppgjord ned-förhandenligt påblyrättigheteröverlåtelsebaramed en

framgångsrik semetod kanför dennatalartilläts,trappningsplan att vara
utvärderingar.för1989Tietenbergoch1989Hahn

virkeImport av
tillvirkem3 tillfub virke ettmiljoner ett8,5importerades1988Under ca

importeras.flisochmassavedfrämstDet ärmiljarder kr. somvärde treav
imponerad.råvaruförbrukning ärmassaindustrinsfemtedelMer än aven

1977.sortiment sedanför olikaimportutvecklingenvisarFigur 5.1
gränshan-huvudsakligenimportenbestodl960-ta1en1950- och avUnder
1970-taletmittentillframvirkesexportbalanseradesdel. Den avsomav

nivålågpålegatDärefter harimporten. exportenänofta större envar
låg-undersvackafrånsuccessivt bortsettökatimporten harmedan en

1982-83.konjunkturen
skulle kunnaförklaring attpåutveckling Endå denna varaberorVad

föränd-oväntadevidskogsindustrinbuffert förfungerarimporten ensom
virkedyrtimportförklaringalternativ ärvirkesutbudet. En att avringar av

säljareutländskaochinhemskamellanprisdiskrimineringför avutslagär
slutl970-taletssedanförstärktsmarknadsmakt pga.virkesköpare vars

Även det kanförsvagning.skogsägarföreningarnasfusionering och om
huvudorsakenemellertidpåståenden ärdessasanning i bådavissligga en

isöka dem.inte att

0. .. . i i. . i i.. i I. . . i .1 r0 1987 miamas 1956ma 1984me:manInn mao10791077
Ar

lBvnu-uvnasågen-inui-"""""""""totalt nubarr-looouvod
m3fub.Milj.sortiment.uppdelat på1977-1988,virkeFigur 5.1. Import av
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stokastiska förändringar från till iNär det gäller utbudetår år av mas-
visats i Löfgrensaved det, har Bergman och 1989,är lagrensom av

flisstackar fungerarmassaved eller stötdämpare. Det dockärsom som
troligt importen 1980-1982 delvis förden uttryck denatt stora var

itröghet anpassningen industrikapaciteten till nivålägreav en som upp-
kom bl. följd statliga subventioner till företag.vissa Undera. som en av

möjligtdessa år det prisdiskrimineringär även spelade roll.att
Figur 5.2 importkostnaden för olikal 5.4 kan sortiment jämföras med-

anskaffningskostnaden för inhemskt virke. jämförsKostnaderna vid fab-
rik importkostnaden cifså har ökats förmed pålägg på 10ett procent
hantering från hamn till fabrik. Anskaffningskostnaden för inhemskt virke

lndustristatistikens1977 1986 har uppgifterberäknats somur re--
dovisar genomsnittlig anskalfningskostnad för inhemskt ochsumman av
imponerat virke. 1987För och 1988 har uppräkning gjorts hjälpmeden

prisindextalde redovisas i Skogsstatistisk årsbok dessa bygger påav som
prisutvecklingen enligt prislistorna lndustristatistikendå inteännu är
tillgänglig.

gäller omsättningsmässigt minsta sortimentet,När det det sågtimmer,
följsamheten importprishar mellan och inhemskt kostnad varit lm-stor.

portpriset har genomgående legat 50 inhemskakr. den kostnadenöverca
kubikmeter. flisFör massaved och dock bildenär heltper en annan.

importprisetT.o.m. år 1982 fr. jämnhöjdhögre, 1983 iärvar men o. m.
med barrmassaved eller lägre lövmassaved genomsnittskostnadenän
för inhemsk massaved.

Prisfallet 1982 anmärkningsvärt.under är De två svenska devalve-
ringarna paribusunder 1981 och 1982 höjde förceteris kostnaden importe-

virke fallermed drygt 25 Istället denna med 15rat procent. procent.ca
Eftersom prisfallet sker samtidigt neddragning importkvanti-som en av

kan det tolkas resultatet glidning förhållandevislängsteten som av en en

400 r

/f/350 -
prognos

.D3 300

. i
54 250

200

1 l1 i IiI|78 851977 79 80 81 82 83 84 86 87 88
År -

inh.anskoffn.kostn. importkostnad--------
Figur 5.2. Anskalfningskostnad för inhemsk respektive utländsk barrmassavedoch

Kr./m3flis. frittfub fabrik.
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prognos

m38 o

II |l 1 l| I 1| 888783 8681 84 858279 80781977
År

importkostnadkostn.inhonskoffn. ---------

Kr./sågtimmer.utländsktAnskaffningskostnad respektiveFigur För inhemsk5.4.
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vid tidför importvirke. klart sker dennautbudskurva Heltbrant en
förändring importens sammansättning med avseende på ursprungs-av

faller Därefterfrån Nordamerika ökarfr. importen bort.land, atta. genom
prisnivån, relativt inhemsk kostnad,emellertid importen åter utan att

importen för 1987, med uppdel-undersökningpåverkas. En närmare av.
imponutbudetstyder påpris kvantitet på ursprungsländer,ning och attav

skillnad genomsnittlig kost-liten mellanpriselasticitet hög, dvs. detär är
Bergfors, Hultkrantzför virke från olika länder se Bergman ochnad

fr.därför perioden 1983 kännetecknasklart1989. Det står att o. m. av en
jämförtför importFörändring i förutsättningarna massavedväsentlig av

tidigare.med
massaindustrin importe-svenska kunnathar således denSedan detta år

nivåtill ligger i med elleri kostnadmassaved volymerstora en somra
import fråninhemsk kommerför massaved. Dennakostnadenunder ett

Östeuropa, Chile. plusSovjet, Dettaantal länder Västeuropa,rätt stort -
förvärvatskogsindustrin torde ha bety-faktum den svenskadet att nu en

förorganisation för virkesimport talar börskicklighet i ochdande att man
möjligt,nivå. detfortsatt import på hög Dock ärräkna med somen

successivtindustrin kommeri kapitel den svenskapåpekades attatt
från skogsindustrivolymer utbyggdkonkurrens dessaökadmöta enomen

kontinenten.på
till import, innebäri fall möjlighetfortsatt import, ellerEn attvartstor

föras in i prisbildningenförts in kommahar eller kankomponent atten ny
förtolkning utvecklingen barr-virkesmarknaden. Ensvenskapå den av

iimportpriset fr. 1983 drag bestämtflismassaved och är att o. m. grova
importprisetpriserna. faktumpriset Detför inhemskanivån det att

i priserföll i t.o.m. löpandeperioden 1986 1988 realaunder termer-
därförkonjunktursituation för skogsindustrin ärmycket god etttrots en

lågpris-skogsbruketför skogsägare. Det svenska mötersvenskamemento
konkurrens

Avslutning

faktorerkapitel vi diskuterat smörgåsbord kom-I hardetta ett av som
utvecklingskogsnäringens under de åren. Urpåverka närmasteattmer

glädjeämnenskogsindustrins synvinkel finns och problem. Dethär både
förväntasvirkesutbudet komma öka. Förr ellerinhemska kan att senare

tids virkesförrådsökning detta resultat och den planeradelångmåste geen
viss skjuts i riktning. Tillskattereformen komma denna dettakan att ge en

finnsutveckling importutbudet. Bland problemenkommer gynnsam aven
synvinkelmiljökrav. skogsägarnas börhöjda elpriser och skärpta Ur man

faktorer för prisökningarfinns kan tala bådedetävenattnotera somom
obetydlig riskfinns klart ickeprissänkningar på virke, så det heltoch en

kommer öka långsamma-för virkespriserna under de årennärmaste attatt
inflationen.änre
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Appendix till kapitel 5

Skogsbeskattningen effekteroch dess på
virke

l detta appendix fråganbehandlas hur progressiv inkomstbeskattning på-
verkar utbudet virke från privata skogsägare i Sverige. Analysen kan,av

översiktligt,mycket sägas uppdelad i två delar. Först behandlasvara
frågan vilka konsekvenser kan förvänta teoretisk synvinkel.om oss ur
Med detta försökervi kartlägga och i fallså vilkaattmenas, om, genom
mekanismer, inkomstbeskattning kan tänkas påverka virkesutbudet. Men

teoretisk analys viktigär också det perspektivet, insikterden ien attur ger
metodmässiga problem empirisk Därefter följer diskus-natur.av mer en
sion frånresultaten nyligen genomförd empirisk forskning på dettaav
område. Dessa resultat möjligtgör det kvantitativt säga någotatt om
inkomstbeskattningens effekter avverkningsbeteendepå och virkesutbud.

Låt i teoretiskaden diskussionen betrakta skogsägaren ratio-oss som en
nell individ, sinbrukar skog i syfte maximera nuvärdet alla deattsom av
framtida inkomster skogsbruket kan För kunna rikta uppmärk-attsom ge.
samheten intertemporalapå den avvägning beslut avverkaett attsom
innebär vikan skogägaren i varje tidsperiod dvs. varjeanta att under år
står i valet mellan avverka eller avverka i framtiden. Om viatt attnu
betecknar den periodensnuvarande avverkningar med och låtery. y; vara

framtidade avverkningarna visar transformationskurvan i figur Al nedan
möjligaalla kombinationer mellan avverka och framti-avverka iatt attnu

den.
Transformationskurvans utseende bestäms således skogens tillväxt-av

egenskaper. Var på denna kurva nuvärdemaximerande skogsägare slut-en
ligen kommer hamna beroendeär ekonomiska faktorer virkes-att av som
priser och Om låterränta. periodensden nuvarande virkespris,p. vara Detta appendix för-ärframtidadet förväntade virkespriset medan visarär såränta, uttrycketp; r fattat Thomas Arons-av

institutionen förp.l +r/p;, brukar intertemporaltbenämnas relativpris, hur mycket son, na-som
tionalekonomi vid Umeåskogsägaren vinner på avverka ytterligare kubikmeter i denatt en nuva- universitet.

periodenrande jämfört med avverka kubikmeter i framtiden. Den-att 1 privatskogsbrukMeden
enskild individ,kvot i optimumskall altemativkostnaden för menasavverkamotsvara attna enskild firma eller döds-ytterligare kubikmeter. Eftersom denna alternativkostnad trans-en ges av Eftersombo. denprogres-formationskurvans lutning, ligger skogsägarens nuvärdemaximum i siva inkomstbeskattning-den

främst berör de tvåendär intertemporalapunkt det relativpriset den heldragna linjen med lut- förstnämnda kategorier-ning r/p; i figuren-p.l transformationskurvan+ d.v.s. i punkttangerar begränsasanalysentillna,
i figur beskattningenseffekterA A

virkesutbudet frånpå en-hjälpMed figuren kan vi också så kallad komparativgöra statikav en skilda individer och en-analys, dvs. förändringarstudera hur i och påverkar valet skilda firmor.p., p; r av
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lutning
-P1l+r/P2

lQO

ingen beskattning Förekommerval närSkogsägarensFigur A1

ellerinsedärvid enkeltganskaDetavverkningsprogram. är attatt p. rom
nuvarandeiavverka denmarginalintäktenocksåökarökar, så attav

varförblirrelativprislinjens lutning brantare,innebärperioden. Detta att
fram-demedanperioden ökar,i nuvarandeutbudet denavverkningarna

Å sidan,andraminskar.motsvarandeavverkningarna på sätttida om p;
iavverkamarginalintäktengivet, så ökarallt attskulle öka annat av

till skogsäga-vilketblir Hackare, lederlutning dåPrislinjensframtiden. att
perioden.i nuvarandemindre deni framtiden ochavverkar merren

svenskai Detinkomstbeskattning analysen.progressivinföraLåt oss nu
medmarginalskatterna växerkännetecknasinkomstskattesystemet attav

stegvisa,kontinuerliga,inte frågadockinkomsten. Det är utan snarareom
kon-marginalskatteninkomstintervall såledesgivna ärökningar. Inom
skullför denteoretiska analysen,förenkla den attFör utanattstant.

finns tvåvi det baratill generella slutsatser,möjligheten attreducera antar
i figursituationgrafisk beskrivning dennaEnmarginalskattesatser. gesav

A2 nedan:
denavverkningsvolym underYi denvidlåterHär representera nuva-

till denfrån lägstadenmaginalskatten ökarvid vilkenperiodenrande
Y:mindreavverkningar änperiodens ärnuvarandenivån. Om denhögsta

ti, avverkningama är stör-medanmarginalskattenskogsägarenmöter om
iProgressivitetenmarginalskattperiodensYi nuvarandedenäränre

t§. iBeskattningenskattesystemet att anta attrepresenterar genom
enkelttill. Ettbesvärligare hänsynperioden någotframtida ärden att ta

framtideniindividenförsöka detta problem ärlösa attsätt att antaatt
motiveras medantagande kanmarginalskatt. Detta attkonstantmöter en

tillförhållandeliten iofta ganskavisst årvolymen äravverkadeden ett
sannolikt,därförförefallerframtida detalla årUtslaget påskogsinnehavet.
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lutning
Pl1+r/P2A/p

l

B

l lutning

f I I2-Pl+r/P2
|
I
I

l
I
l
I

I
l qO QI

progressivinkomsbeskattningavverkningsprogram underFigur A2 Val av

effektinnevarande har obetydlig påavverkningama åretunder detatt en
framtida marginalskatter.

framtidabetecknasframtida marginalskatten med så kan detOm den 1:2,
skrivas respektiveefter skatt p2°p2l -1I2efter ochpriset skatt räntan

avverkningama i nuvarandemotsvarande den-r;. På sätt,rrl om
O-Y: i figur perio-intervallet A2, den nuvarandeperioden ligger inom är

-r{,p{p.1 medan avverkningama ligger inomefterpris skattdens om
p§p,l -r§ periodens pris efterY: den nuvarandeintervallet -Q, så är

initiella skogsinnehavet.benämningen på detskatt. Q är
givna från figuren,Utnyttjar beteckningarna vi dende att omovan ser

O-Yi,avverkningar kommer detperiodens ligger inom sånuvarande
p{lrelativpriset +r/p2. På motsvarandeintertemporala sätt,att vara

Y:befinner inom intervallet -Q, så detavverkade volymen sig ärdenom
pflrelativpriset +r/p2°. Problemet sedan bestäm-intertemporala är att

vilket relativpris sitt optimum d.v.s. det avverk-vid skogsägaren harma
framgårefter figurenmaximerar skatt. Avningsprogram nuvärdetsom

tranformationskurvan iprislinjen punktdärvid, knäcktaden tangeraratt
avverkningsprogram-därför optimalapunkt detB. Denna representerar

i falletkomparativ statik analys kan pågöras sättEnmet. samma somnu
figur därvid uppenbartförekommer. Från A2 detinga skatter ärdär att om

efterpris efter skatt skulle öka,periodens skatt ellerden nuvarande räntan
Åavverkningar. sidan,periodens andraockså nuvarandeså ökar den om

minskarframtida priset efter istället ökar, den nuvarandeskatt sådet
optimalaperiodens volym.
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testimpli-beskrivits således mycket starkaDen modell ovan ger osssom
klartkationer. det teoretisk synvinkel ganskaMed detta äratt urmenas

efterförvänta priset efter och skatt påverkarskatt räntanhur bör attoss
för helhetsbedöm-avverkningsprogram. Men kunnavalet göraatt enav

viinkomstbeskattningen påverkar utbudet virke, bör kännaning hur avav
utbudsförändringar blir i modellenresultatet destorleken på de attsom av

förändras. därför invariablerna Vi kommer på deningående exogena
ekonometrisk analys.empiriska arbete, dvs. resultatetdelen detta av enav

iekonometriska datamaterial insamladesanalysen bygger påDen ett som
virkesförsörjningsutredningen SOU 1981: 81samband med att genom-

skogsfastigheter lOfördes. Datamaterialet bestående änav meravser
enskildaobservationerskogsmark. Analysen bygger på 935 överhektar

avverkningssäsongen 1979/80. resultat kommerunder Deskogsägare som
från linjär utbudsfunk-hämtade 1989, därAronssonärpresenterasatt en

Parameterestimat elasticiteter i tabelltion estimeras. och A1presenteras
nedan3:

M3sk/ha finnsskogskubikmeter virke hektarantaletMed per somavses
hektargiven fastighet, medan areal på motsvarande antaletpå sätt ären

pris efterPrisp, innevarande 1979/80produktiv skogsmark. det åretsär
uppskattningindivid Prisp2varje enskild medanskatt möter, är ensom

framtida priset efter skatt. Ränta dePå motsvarande sätt är räntordetav
enskilda Priserefter de skogsägarnas ochskatt möta. räntorantassom

transformationskur-vi studerarefter har beräknats påskatt attgenom var
individ ligga, optimalavarje enskild skulle denne valde detom av-van

indivi-Avståndverkningsprogram modellen Medsom genererar. avses
variabeln Tillskottsförvärvmellan skog och bostad, medanavstånddens

huruvida individen förvärvat ytterligare denindikerar skogsmark under
avverkningsåret.femårsperiod förgått aktuelladetsom

estimerade teckenvid tabell har alla deSom Al, parametrarser av
förvänta från teoretiska Således har den nuvarandeden analysen.kan oss

efter efter positiva effekter virkes-periodens pris skatt och skatt påräntan
negativframtida förväntade priset efter skatt harutbudet, medan det en

EmpiriskaTabell resultatAl
PARAMETERVÄRDE ELASTICITETVARIABEL

0.9876MJsk/ha l0.15l
5.7529

0.69309l 5Areal l
2.0383

0.24046.9878Pris Pi
3.6009

-0.l680-4, l479Pris pl
1.737- l

0.094020.644Ränta
0.68823Estimationsresultaten -0.041-90.587 lAvståndbyggerpå såkallad to-en .9935l-bitanalys, eftersom vissa 0.0599633.16Tillskottsförvärvde i ingåen-samspeletav 4.6550individernade avver-

kade under det aktuella
inomAsymtotiska t-värden parentesåret.
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marginalskatt,reduktion iEnligt temporärinfluens. modellen skulle en
periodens marginalskatt, hai innevarandeförändring endast dendvs. en

förändringeftersom sådaneffekt virkesutbudet,positiv påklart enen
Å sänks både ochmarginalskattensidan,påverkar andraendast nuomp..

effekten utbudetpositiva påframtiden, kommer del deni atten av
totalaefter skatt stiger. Denframtida prisetockså detmotverkas attav

emellertid, enligt modellbe-blirkortsiktiga virkesutbudeteffekten på det
A2 nedan, bygger påillustreras i tabellpositiv.räkningarna, Detta som

visari Tabellengenomsnittlige individen samplet.beräkningar utifrån den
förväntade kortsikti-skattereformer påverkar detsimuleradeantalhur ett

virkesutbudet individ.från hypotetiskedennega
uniformmarginalskatteförändring i tabell A2 såledesMed enavses

respektivemarginalskatter 10, 20framtida medreduktion i nuvarande och
kortsiktiga virke-förväntadeUtbudseffekten detgäller40 procentenheter.

kortsiktigaigenomsnittlige individen samplet. Defrån densutbudet ut-
innebär,i marginalskattföljer redaktionernabudsökningar attavsom

tidigarelägga sinskatteförändringar väljertill följdindividen att av-av
Ökningen återspeglar barakortsiktiga virkesutbudetiverkningar. det att

omloppsti-förkortaskisserats tenderarskattereformer slagdet attsomav
ieffekterna ökningarpositivaenkelt deFörklaringen heltärderna. att av

efterpris efter skatt och skatt övervägerperiodens räntaninnevarandeden
framtidakortsiktiga ocksåutbudetnegativa effekten på detden attav

marginalskatter.riktning sänktai positivpriser påverkas av
till viss försik-diskussionen vill viovanståendedenTrots uppmana en

till dettolkningen resultaten. Ett skäl detta ärtighet gällerdet attnär av
företag 10tillgängligt med änvarit endastdatamaterial avser mersom

privataantalsmässigt icke obetydlig andel detskogsmark. Enhektar av
emellertidfrån studie. Dettadärför exkluderade denna ärSkogsägarna är

utbjudna virketproblem, då detavgörandeknappast något merparten av
från representeradeärprivat skogsmark härrörfrån som av samp-grupper

fastigheterprivata skogsmarken utgörsden5let. Endast procent avavca
försiktig-tillskogsmark. Ett skäl10 hektarmindrebestående än annatav

avverkningssäsongendatamaterialettolkningengäller ärhet vad att avser
datama-på analyseninnebär, resultat bygger1979/80. våraDetta ettatt av

inaturligtvis ökar osäkerheten devilket10 år gammalt,terial ärsom
Även kvalitativaanalys. devi dra dennapolicyslutsatser kan omav

reduktion i marginalskatten ökar detkorrekta, dvs.slutsatserna är att en
fortfarandekvantitativa slutsatsernavirke,kortsiktiga utbudet så deärav 4Eftersom ekono-den

behäftade viss osäkerhet.med metriska modell esti-en som
tobitmodell,ärmerats en
förväntadeberäknasdet

följandeenligtutbudet
uttryck:
E$ 4337+ øa,

fördelnings-där 1 ärmarginalskatteförändringarA2 EffekterTabell av funktion, densitets-ø är
funktionen, Bär denFörändring i förväntat utbud pa-Marginalskattesänkning

esti-rametervektor som
de oberoendeärimerats,5%10procentenheter + variablernas medelvär-10%20 procentenheter + den medan regressio-ära20%40 procentenheter + standardavvikelse.nens
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långsiktiga utvecklingen6 Den

faktorer framförDet andra bestämmer den långsiktigaär utveck-tre som
lingen inom den svenska skogsnäringen: i marknadsefterfrågan, ii

iiimarknadsutbudet och den svenska industrins konkurrenskraft. De två
första pris- internationellabestämmer och totalvolym på den markna-

tredje faktorn Sverigesden, den bestämmer marknadsandel. Givetvis kan
förhållandendessa i sin återföras ekonomiska, ekologiskapå radtre tur en

sociala faktorer.och

Efterfrågeutvecklingen

produktion och konsumtion skogsråvara vuxit 50Världens har medav ca
Eftersom jordens befolkningdet kvartseklet. underprocent senaste samma

oförändrad.tid ungefär lika mycket capita konsumtionenväxte var per
virkesproduktion tillHuvuddelen världens går bränsle, 55 procent.av ca

förvånandesiffra-som Förmodligen för flesta-har vida-Denna hög deär
i efterkrigstiden. Tillvarit konstant under ochstort settre papper papp

30-35 tillanvänds 10- 15 medan användsprocent, resten, procent,
skivor.sågat ochträvaror

finns fullständigt entydigt samband inkomstDet mellan och konsum-ett
tion stigande inkomstskogsråvara. Först gäller mätt medattav en ex.

capita till minskadBNP leder användning skogsråvara tillper en av
användning till industriell bearbetning.bränsle och ökad Andelenen

bränsle det totala skogsuttaget i u-länderna vanligen till 70-90uppgårav
i kringmedan detta tal pendlar 10-20Europa lprocent, t.ex. procent.

10 direkta virkesuttaget tillNorden går det bränslesektorn.procentca av
Till detta måste dock lägga den indirekta bränslekonsumtionen iman
massaindustrin.

den relativa användningen inkoms-Inte bara vedråvaran bestämsav av
nivån konsumtionenabsoluta normalt proportio-Den ärten. papperav

inkomstnivån, figur illustrerar förnell något 6.1 urval länder.mot ettsom
positiva sambandet mellan inkomst konsumtionsnivåDet och gäller

för inte linjärt. Konsumtionensågade sambandet häräven ärvaror, men
inkomst, vanligen inte proportionelltsågade ökar med settav varor men

lika mycket.
huruvida detdecennierna diskuterat mycketUnder de harsenaste man

finns eller Imättnadsgräns" för konsumtionen skogsprodukteren av
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capita.papperskonsumtion capita och BNPFigur 6.1. Sambandetmellan per per

konsumtionen ochcapitamitten 70-talet stagnerade papperavperav
fick sia skogsindustrinsoch detta mångasågade trävaror att snaraom

marknaderna menadefall. produkter skullenedgång och Nya erövra man,
elektronikindustrin ochför framväxandepekade del på denoch papprets

aluminium.byggmaterial ochdel på plastför sågadede trävarornas nya av
stagnationen 1970-taletinflöt visade emellertid sig pådetDå data attnya

1980-taletstagnation. ekonomierna påinkomsternas Dåförklarades av
papperskonsumtionen. Sverige somlbörjadeåter växa ävensteg ex.

högkonsumtionslandåterhämtninginnan ekonominsredan stegettvar
från icapita/ 200 kgtotalkonsumtionen och /pert.ex. capappav papper

till 1988.början 1980-talet 240 kg årcaav
tilltotalkonsumtionen eventuell övergångnaturligtvis ochberorNu

väsentligtskogsnäringens priser stigaproduktpriserna. Skullesubstitut på
minskar.konsumtionen Ettvaror det klartrelativt alla andra är att

prismekanismen enklafungerade detåskådligt exempel på den ö.ges av
skogskonsumtionen har ökat sedanbränsleandelen i den totalafaktum att

relativt prisernaGivetvis de ökademitten l970-talet. beror detta på settav
träbränslen.för bränslenandra än

vid realpriset på skogsnä-tidsserier emellertid handenLånga attger
perioder.varit anmärkningsvärt långaprodukter konstant underringens

överpriser tillsikt lederEftersom priset på lång kostnadernastyrs av
underpri-fallande vice forproduktion priser,övervinster, ökad och versa

tekniska utveckling-eftersom relativa kostnaderna dendeser och styrs av
tekniska utvecklingen inom itidsserierna branschenvisar den stortatten,

skilja mellandockvarit jämförbar med andra sektorer. Här kansett man
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och sågade oförändradeFör gäller det relativpriset,pappretpapper varor.
medan relativpriset på sågade stigit med 0,5 årligen underprocentvaror ca
efterkrigstiden, indikerarnågot alltså långsammare teknisk utveck-som en
ling inom denna sektor.

fterfrâgeutvecklingen lång siktE på

finns reflektionerDet kan bakgrundgöra den ovanstå-ett motpar man av
ende beskrivningen. förstaDen viktigasteoch kanske virkesråvaranär att

finnakan användning inom alla samhällen, i alla delar världen och iav
länder vitt skilda sociala ekonomiskamed och strukturer. enskildEn vara

vanligenhar "liv och livscykel på marknaden. Detta gäller emeller-ett en
tid inte skogsprodukter. Skogsprodukterna liknaskan vidom gruppen

Ävenmetallvaror oljeprodukter.eller varje enskild igruppen om vara
dessa kan konkurreras från marknaden, kommerut attgrupper gruppen

vidare.utvecklas Trämaterialet, cellulosafiberneller vill,så utgörom man
grundmaterial med variations- utvecklingsmöjligheter.många ochett

Utvecklingen visar trämaterial till olikakan användas rad konkre-att en
Prisutvecklingen visar tekniska möjligheterna tilläven deta attvaror. oss

förnyelse åtminstone lika inom näringar.är andra Trä ärstora som
dessutom material lättillgängligt finnsdet alltidärett t.ex.som ovan
jordytan finnsoch dessutom jorden ipå mängder.storasom

Slutsatsen alltidallt detta det eller åtminstoneär under mycketattav en
lång tidsrymd finnaskommer efterfrågan på skogsprodukter. Denatt en
exakta användningen träråvaran kommer givetvis beror på radattav en
förhållanden. hittillsvarande utvecklingenMen den pekar på träråvaraatt
kommer ianvändas ansenliga mängder i alla tänkbara samhällen,att som
skrivmedel,emballage, byggmaterialbränsle, eller omöjligtDet ärannat.

förutsäga träfiberns exakta användning i framtid,avlägsen detatt en
troliga blir idag.är det helt Med rimlig viän säkerhet kanatt en annan
emellertid förutsäga den kommer användas.att att

fzerfrågeutvecklingen medellångE siktpå

På medellång sikt, 20-40 kan vi fördvs. år, den produktgrupp det ärstora
fråga förändringarräkna med alla går långsamt. Under detryggt attom

decennierna efterfrågannärmaste kommer hittills bestämmasatt attsom
fr. nationalinkomsternas utveckling. finns vidare ingetDet tydera. av som
på prisutvecklingen för de huvudgruppernanuvarande papper, sågadeatt

och bränsle förändras:kommer realpriset på kommeratt attvaror papper
fortsatt priset förkonstant, sågade kommer stiga något ochattvara varor

priset förhållandepå skogsbränsle till andra bränslen/ kommer att vara
konstant fallaeller något.

Det för framtida efterfrågeutvecklingenavgörande den blir den allmän-
ekonomiska Eftersombruttonationalproduktenutvecklingen. mätt ina

procent normalt snabbast i u-länderna iväxer beroende på den låga
utgångsnivån, ii befolkningstillväxtenden snabba iii möjlighetenoch

importera teknologiska innovationermängder kommer efterfrå-att stora
i dessa länder i i-länderna. förväxa snabbare Medanänattgan man ex.

7 19-784
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förutskickarEuropa och USA årlig tillväxt i efterfrågan 2 procenten om ca
årligen, tillväxten i u-länderna betydligtväntas gå snabbare. Nedanstående
tabell belyser FAOs for olika produktslag regioner:ochprognoser

framgårSom allmänt efterfrågetillväxtväntar 5-6på procentman en
årligen. För Europas och USAs självfalletdel mycketär prognoserna
lägre. Här väntar endast mycket låg befolkningstillväxt 0-t.ex.man en

årligen0,5 och ökning capitaBNP l,5-2påprocent procenten av per
årligen. Sammantaget medför ökning efterfrågandetta givet kon-en av

priser med 50 de kvartsseklet.närmastestant procentca

Tabell 6.1 FAOs prognosticeradekonsumtionsökning 1981 2000 imellan och procent.

Sågade Skivor Pappervaror

Afrika 6,52,8 4,3
Latinamerika 3,3 7,0 4,3
Mellersta Ostern 4,0 6,2 4,6
Fjärran Ostern 9,44,1 6,4
Marknadsekonomier
Asien 8,54,5 5,9
Planekonomier
Oceanien 1,0 3,3 1,7

Sammanfattning: Efterfrågan

Efterfrågeanalysen sammanfattas följande: materialkan således med Som
kommer alltid finna användning, inte energi-träråvara att annatom som

tid finns drastiskakälla. Under lång 20- 30 år inget tyder på någrasom
Efter-omsvängningar produktsortiment marknadstillväxt.vad elleravser

frågan decennierna proportionelltde kommer inärmaste växaatt stort sett
capita inkomst befolkning,och något med dagensmot per som prognoser

indikerar procentig tillväxt50 det i utveckladenärmaste kvartsseklet deen
fördubbladländerna konsumtion ioch än u-länderna.en mer

forTillväxten enskilda givetvis skilja kraftigtkommer sigattvaror
bl. region inkomstnivå.beroende på och För Västeuropas del kan note-a.

speciellt tillväxt forsnabb sådana ochproduktgrupper tryck-ras en som
skrivpapper tillväxtpotentialhushållspapper. Stor har huvudöversamt

förädlatlångt engångsmaterialanvändst.ex.papper, papper som som
sjukvårdeninom osv.

Utbudsutvecklingen

långsiktiga virkesråvara naturligtvis främstDet utbudet bestäms denav av
fysiska tillgången. 6.2 utvisas skogstillgångar fördelarI tabell hur världens
sig olika regioner och träslag.på

Siffrorna naturligtvis endast uppskattningar, derepresenterar mengrova
fingervisning Sveriges relativa miljonerstorlek. Med 20ger en om ca
skogsmark innehar Sverige 0,8 skogsareal.hektar världensprocentca av

förRäknat innevånare dock Sverige skogrikt: snittetär mycket medanper



Tabell 6.2 Landarealenslutna skogar miljoner fördelatha på region och trädslag.

Barrskog Lövskog Totalt

AmerikaN 400 230 630
S Amerika 30 590 600
Afrika 2 188 200
Europa l07 74 181
Sovjet 697 233 930
Asien 65 335 400
Oceanien l 1 69 80
Totalt 1312 1719 3031
Sverige 23

världen 0,6är ha är motsvarande tal i Sverige 2,5, dvs.ca per person, ca
fyra gånger så mycket.

visarTabellen även lövskogar vanligaste.är det Av barrskogarna haratt
Sovjet Nordamerikaoch 85 världens medan Latin-procentca av resurser,
amerika Asien inneharoch 60 världens lövskogsområden.procentca av

Produktionen i de olika regionerna utvisas tabell 6.3.av
den totala världsproduktionenAv Sverigestår for 2,3 procent.Tabel-ca

len belyser intensitetendels i avverkningarna i världen tämligen låg,att är
endast kubikmeter1 hektar sluten skog avverkas. Med tanke påca attper
tillväxten i tropiska oftaskogar ligger kring 15 kubikmeter/hektar,ca
borde finnasdet potential for utbudsökningar. De ekologiskaen enorm
problemen intensifieradmed skogsproduktion i de tropiska länderna ären
dock mycket Jordutarmning insektsproblemoch existerandepåstora.
skogsplantager indikerar intensifiering avverkningarna kräveratt en av
ekonomiska i form mineraltillsatser i jorden. Medresurser, ex. av nuva-
rande kunskapsläge omöjligtär det säga den uthålliga virkespro-att var
duktionen globalt ligger.sett

Ett enkelt räkneexempel kan dock göras. Den årliga tillväxten i skogar i
Europa och Nordamerika ligger kring kubikmeter5 ha och år. Om viper

antagandet snitt forgör världen åtminstoneutgör kubikmeter,att 5ett
representerande uthållig produktionsnivå skulle alltså virkespro-en
duktionen i världen kunna femdubblas detta skulle innebärautan att

minskningnågon världens skogsförrád. Till detta kommer effekternaav av
den minskande bränsleandelen. Om vi den långsiktiga andelenantar att

910bränsle i världen är betyder detta tillsammans med fem-procent, en

Tabell 6.3 Produktionen virke i de olika regionerna 1980. Miljoner kubikmeter.av ca

Totalt Kubikmeter haper

N Amerika 577 0,92
S Amerika 330 0,55
Afrika 430 l 5
Europa 333 1,83
Sovjet 356 0,38
Asien 902 2,25
Oceanien 35 0,42
Totalt 2970 0,98
Sverige 70 3,50
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iindustrivirke världen kanutbudetavverkningarna,dubbling att avav
räkneex-dettaunderstrykas ärdocksikt. måstepå Det etttiodubblas att

grundanalys.ekonomiskbiologisk ellerempel utan
i världennaturliga Runtskogarna.på de6.2 storlekenTabell omavser

decennierna.anlagd dehuvuddelenplantageskogsbruk, senastefinns även
dellitenmycketindustriella plantageskogaremellertidHittills enupptar

vid mycketFAOUppskattningarskogsområden. stannarvärldens avav
teoretiska produk-Denutvecklingsländerna.miljoner i7 hablygsamma

mycketuppnår deOmplanteringarför ärtionspotentialen dessa stor. man
dessaområden kan enbartmöjliga i tropiskatillväxtsitfror ärhöga som
virke,kubikmetermiljonerbortåt 200tillskottårligtplantager ett omge

värl-10virkesuttag ellerSveriges totala procentgångerdvs. drygt avtre
industriråvara.utbuddens av

lång siktUtvecklingen på

ökningkraftigför mycketmöjligheterfysiskauppenbarligenfinnsDet en
naturliga skogarnadesikt. Dels kanskogsproduktion långpåvärldensav

emellertidfårMananläggas.skogsplantagerkanutnyttjas bättre, dels stora
ekologiskaStarkamöjligheterna.fysiskapå desig blind enbartinte stirra

utbudsökning. Vad gällerallför kraftigtalarekonomiska skäloch mot en
i svenskadenfått mycketskogsplantagerna som stort utrymmet.ex.

förstaökning. det ärkraftig Förtalarfinns flera skäldebatten mot ensom
föga utvecklad ochtropikernaskogsodling iintensivtekniken med pro-

sigfall visatiträdval har mångajordutsugning ochinsekter,medblem
tillsigvisat ledavidareharAnläggandet plantagerbemästra.svåra att av

stjälpavilka lätt kaninfrastrukturi forminvesteringarmycket stora av
fallplantageskogsbruk i mångaSlutligen har motar-projektens lönsamhet.

sinnaturliga skogenlokalbefolkningen denbetats egen-somsom serav
dom.

sådanförhållanden. Entill andrahänsynsikt måste ävenPå lång taman
Årligen miljo-7,5avskogasskogsskövlingen i världen.pågåendedenär ca

i u-länderna, någotskogmiljoner ha öppenskog och 4slutenha somcaner
miljon hekter.i länder 1planteringårligställasskall mot om casammaen

Sveriges skogsmarkhalvamotsvarandeårligen arealbetyderDetta att en
avskogas.

problemati-siktbetydelse på ärmycketfaktor kanEn storsomannan
tropiska lövskogenFramförallt denkoldioxidhalt.atmosfárensmedken

ocksåvisarkoldioxiden. Prognoserabsorbenternade störstautgör aven av
visarvid IIASAutfördenkätundersökningökning;fortsattpå ex.enen

till 91985miljarderfrån 5,5i världenutsläppsökning tonpå cacaen
beskogning genomökadhär pekat på2010. Flera harmiljoner ex.ton en

utsläpp, någotabsorbera dessaavverkningar sättminskade attettsom
virkesråvara.utbudvärldensminskningartillkan leda avavsom

beskogningdenartikel sökt beräknanyligen iSedjo 1989 har somen
ytterligare.ökaikoldioxidhalten världenhindraför attskulle behövas att

nyttmiljardertillförs 3atmosfärenfrån tonkalkyl utgårHans att canu
i deväl skött skogvidarekoldioxid årligen. Hanformi attkol antar enav

kubikme-med 15kanvärlden växatempererade delarnatropiska eller av
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årligen. Omsatt till kol betyder dettater drygt 6 kol kan absorberasatt ton
årligen hektar. För absorbera det nytillkomnaatt kolet behöverper man
således varje år anlägga 465 miljoner hektar skog, dvs. öka medca ytan
slutna iskogar världen med 15 procent.ca

Problemen med beskogning denna storlek naturligtvisären av enorma.
Det största gäller möjligheterna finna lämplig mark,att ytan tioär t.ex.
gånger så hela Sverige, mark dessutom idagstor inte isom tassom
anspråk för Kostnaderna är även högaannat. än oöverstigliga. Sedjoom
beräknar totalkostnaden kan vid 1000 miljarderatt stanna kronor,ca en

Sverigesmotsvarande BNP år. Ett tredje problem naturligt-ett ärsumma
vis skogen så småningom måste avverkas varvidatt den absorberande
nettoeffekten upphör. Planteringen emellertidär sätt köpa tid iett att
väntan på utvecklandet andra energislag.av

Sammanfattningsvis gäller således det f.n. finns outnyttjadeatt stora
skogsresurseri världen. rationellEn drift dessa kan mycket väl leda tillav
kraftigt ökat utbud. I riktning pekar lyckade erfarenheter indu-samma av
striellt plantageskogsbruk, där i tropiska regioner uppnåttman extremt
höga produktionssitfror. fysiskaDe möjligheterna mångdubbla värl-att

virkesproduktiondens finns tvivel. Samtidigt finnsutan det ekonomiska
och ekologiska faktorer på global nivå verkar allforsom mot storen
utbudsökning. Plantagerna har ofta drabbats ekologiska motgångar iav
form jordutsugning och insektsproblem. Kostnaderna for infrastrukturav
for såväl plantager rationellt utnyttjandeett de naturligasom mer av
skogarna har också i fallmånga varit höga, något på år bl.a.som senare
lett till intresset för industriella plantageratt har avtagit. negativ riktningI
verkar givetvis även den avskogning sker, liksom den världsomspän-som
nande rörelse utbildas för bevarandet regnskogarna.som n. av

Utvecklingen på medellång sikt

Under tidlång har även världens avverkningar ökat, från 2 miljarderca
kubikmeter Ökningstakten1960 tillår 3 miljarder i mitten 80-talet.ca av

såledesär 2 årligen för världen helhet.procent Takten är somca som
väntat i utvecklingsländernastörst och mindre i industriländerna.

finnsDet anledning den nuvarande ökningenatt tro kommeratt att
fortsätta. Detta beror på flera faktorer. utvecklingsländernaI bygger man

ochvägar infrastruktur vilketut gör skogar ekonomiskt ochannan nya
fysiskt lätttillgängliga. Samtidigtsett utvecklas medvetenheten i dessamer
länder god skogsvård, framförallt naturligtvis den planeradeom en om
föryngringens betydelse. Den befolkningenstegrade är ytterligare faktoren

verkar i riktning ökade avverkningar.motsom
En faktor verkar i utbudsökande riktning är den ökandeannan som

hushållningen i form ökad användning och bättrereturpappcrav ut-av
nyttjande sågverksavfall. Storleken denna hushållning förav av anges
Europas del tabellen nedan.av

Som framgår återvinningsprocentenär hög och stigande i så gott som
hela Europa. l kvantitetstermer betyder ökningen mellan 1970 och 1980 ca
16 miljoner kubikmeter for hela Europa, eller 5 de totalaprocentca av
avverkningarna.

8 19-784
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Återvinningsprocenten sågspåni olika delarflissågverksavfall, ochför av6.4Tabell
Europa.

1980l970

8968Norden
6546EG9
8755Centraleuropa
29 lSydeuropa
4329Osteuropa
6245Totalt

50till 40-uppgår procentÄven användningen returpapper, n.somav
0,8ökningdennahelhet70-talet pro-Underökar. cai Europa, varsom

for 40pappersforbrukningen står procentGivetår. cacentenheter attper
årligliktydig medökningdennaråvarukonsumtionen är entotaladenav

år.0,3avverkningsökning procent percaom
beskrivaskandock ävenutbud somtill ökat som entredje källaEn
användningenminskatendensen avefterfrågan utgörs attminskad av

minsk-dennadecennierna harUnder de senasteenhetråvara papper.per
underårligen, någotprocentenhettill l enSverige uppgått somining ca

med 25minskatråvaruåtgångentilltjugoårsperiod tonlett papperatt per
till andraövergångpå sortersdetta menberorTill del papper,procent. en

icke-användningenökningklarfinns detskrivpapper avför avent.ex.
råvaruåtgången.minskarvilketosv.bestrykningförmaterialcellulosa

undermycketungefär likafaktorerolikadessabetyderdelEuropasFör
iskogsråvarautbudetmedräknardecennierna. Man att avde närmaste

tvådekubikmetermiljonerungefär 200medökakommerEuropa att
ökadeifrånl/3 kommaberäknasdettadecennierna. Avnärmaste ca

sågverksavfallochanvändningökadfrånl/3 returpapperavverkningar, av
utspädd råvara.merfrånl/3och en

ochmarknadsutsikterindustrinssvenskaDen
siktkonkurrenskraft långpå

till-tydersåavsnittenföregåendei deframställningenframgåttSom av
långbåde påefterfråganochutbudbådeexpansionpågängliga data aven

påbalansensiguttalaomöjligtgivetvis att omsikt. Det ärmedellångoch
långpåhamnajämviktspriset kommer attsikt, dvs.långmycket varom

från dagensutgåendegörasräkneexempel kanenklanågrasikt, men
trender.ochprognoser

årligen, kommer4med procentökari världenefterfrågantotalaOm den
vidare attAntar120med procent.stiga20 årefterfrågan på att ca

decenni-tvåde senastetaktiökafortsätter somattavverkningarna samma
50blott procent.ökatidunder attavverkningarna sammakommererna, virke,påunderskottstortuppkomsten ettindikerasåledesskulle avDetta
minskandedenochåtervinningenökandetill deninte hänsyndet tarmen utbudet,fördubblarfaktorerdessaAntar attiråvaraandelen papper.

efterfrågan.ochutbudmellanungefärlig balansvinår en
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Alla kalkyler ovanstående givetvisär osäkra, illustrerardetypav men
med de trender känner idag, finns fogadetatt pekar på globaltettsom

överskott eller underskott virkepå destort närmaste decennierna. Skill-
naden mellan de globala efterfråge- och utbudsprognoserna är så små att
endast prisjusteringarsmärre förbehövs återställa marknadsjämvikten,att
via Förändringar i återvinningstalen.ex.

intresseAv större denän globala marknadssituationen förär kanskeoss
situationen i Europa. Västeuropa illustreradesär, i kapitel Sverigessom

Ävenhelt dominerande marknad. försäljningen i Asien ökar,t.ex.om
kommer förbliEuropa Sveriges huvudmarknad deatt närmaste decennier-

Här gäller emellertid inbrytningarna från tredjeatt världens länderna.
varit utomordentligt blygsamma de decennierna, någotsenaste ned-som
anstående tabell belyser:

Ökningen mellan 1970 och 1980 mindreär imponökningenän från
Nordamerika vilken uppgick till 8,4 miljoner kubikmeter. Samtidigt ex-
porterades viss mängd skogsprodukter från Europa till tredje världensen
länder. Under 1980 uppgick totalexporten till de i tabellen nämndatre

tillområdena motsvarande 17 miljoner kubikmeter, dvs. ungefär detsam-
importen.ma som

Nettoimporten från de tropiska skogarna till Europa iär dagsläget
mycket blygsam, och tendensen till ökning är mycket Anledningensvag.
till självfalletdetta är den ökande efterfrågan inom respektive länder. Ett
illustrativt exempel härvidlagutgörs Brasilien, land medettav enorma
skogstillgångar vilket ofta omtalas hot den svenskaett ston motsom
skogsnäringen. Mellan 1973 och 1987 ökade landets produktion sågadeav

från 7,5 till 18 milj. kubikmeter. Nettoexporten föll fråndockvaror ca
500000 kubikmeter till noll, dvs. helaän produktionsökningen gickmer
till ökad konsumtion i landet. Beträffande ökade produktionenmassan
från till1,2 miljoner4 dvs. miljoner.med 2,8 Samtidigt ökadeton, dock
hemmakonsumtionen med 2 miljoner varför exportökningenton,ca stan-

vidnade 0,8 miljoner ton.
rimligUnder tidsrymd kommer visserligen Sydamerika öka bådeen att

sin produktion och detta kommer med sannolikhetexport, störstamen att
liten betydelse på den europeiska marknaden. Skälet till detta inteär

bara hemmakonsumtionen kommeratt växa, även finnsdetatt utan att
två andra marknader-Nordamerika och Stilla Havsregionen-till vilka
Sydamerika naturligt kan sina produkter. Stilla Havsre-exporteramer
gionen utgör ö. både skogfattig inkomstmässigtoch mycket snabbten
växande marknad där eventuellt frånöverskott Latinamerikaett i framti-

finnaden kan avsättning.

Tabell 6.5 Import skogsprodukter till Europa från länder i Latinamerika, Afrikaav
och Asien. Miljoner kubikmeter.

1970 1980

Latinamerika 1,0 3,9
Afrika 8,4 6,7
Asien 3,9 6,5
Totalt 13.3 17.0
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skullelönerSveriges högai debattenframskymtat attoch dådåharDet
med deni konkurrensenSveriges delförnegativ faktoravgörandeenvara
inteemellertid sant.Detta ärtredje världen.iskogsindustrinframväxande

kanlandetbranscher,i allau-ländernaänlöner menlägreSverige har
diskuteraravgörande dåDetmarknader.på alla mankonkurrerasaldrig ut

relativtdrabbas mest.settbranschervilkaSverige ärilönernahöga somde
relativtharbranschervilkafråganställamedliktydigt somär att omDetta

denintehörTill dessaproduktionsprocessen.i senarearbetemestsett
kapitalin-högkännetecknasoftaiställetskogsindustrin av ensamlade som

förbelastningingen störrelönerhögavåraFöljaktligen utgörtensitet.
låglöneländerna.tillförhållandekonkurrenskraft iskogsindustrins

skogsbruketssvenskatill dettalaocksåEtt argument ansesannat som
tropiskatill deförhållandeirotationsperiodernalångadenackdel är

för sig ingenmedför i och extrarotationsperioderlångaMenskogarna.
förädlingsanlägg-tillmedelavståndetmöjligen den att enkostnad, utom

tidigare nämntsstiger. Förutommassafabrik att sommanning enex.
sko-tropiskaiavverkningspotentialen delångsiktigadenbetvivlakan att

hatillväxtuthållig utanSverigei mättänhögre permycketär somgarna
iskillnadertillomvandlade trans-i tillväxt,skillnadernabetydergödsling

drivningskostnaderna.totalaför deliteportkostnader,
tropikskogar-frånkonkurrensensåledesgällerSammanfattningsvis om

detundernärvarandeförintensiv änbliinte väntasden merattna,
långsamtendastökar,Produktion ochdecenniet. expon mennärmaste

finnsLatinamerika och Europamellankommer t.ex.till detta attoch
Havsregionen.StillaNordamerika ochnämligenmarknader,två stora

till dentalarfaktoreravgörandeingahellerfinnsTeoretiskt somsett
faktorerlika mångafinns detåtminstonenackdel, ellerindustrinssvenska
kommerdecenniernaUnder de närmastenackdel.fördeltilltalar somsom

för-inteländertredje världens attvisavikonkurrenskraftensvenskaden
europamarknaden.dramatiskt påsvagas

påkonkurrenterSverigestredje världen äri europa-ländernaFörutom
Nord-delskapitel 3själva, seländernaimponeradededelsmarknaden

europeis-i desituationen3 berördeskapitellSovjetunionen.amerika och
ellersig långpåtill resultatetleddeanalysen attochländerna vareka

visavi dessaförsämraskonkurrenssituationSverigesskullesiktmedellång
skogar,orördaexisterardetgällerSovjetunionen stora menattFörländer.

försälj-ochmarknadenvästeuropeiskafrån denlångt enbelägnadessa är
kommerTill detta atttransportkostnader. enmedför såledesning stora

någotinfrastruktur,utbyggdiinvesteringarexploatering kräver stora en
överskådlig tid.med undermäktarekonomin knappastsovjetiskadensom

tillledanationalinkomststigande attockså endel kommerSovjetsFör en
förfalletsom-precisefterfrågan, någotinhemsk varkraftigt ökad som

exportpotentialen.minskartredje världen-iländerna
nordiskatill denkonkurrentendenframhållsoftast storaDet somsom

i dettapåpekarindustri. DetKanadasochUSA:sskogsindustrin är man
industrierdessavedkostnadernalågaframförallt deärsammanhang som

relativpriserna överstudium övermassaved. Ett engällervadspeciellthar.
ivarit detvuxitinteprisskillnadenemellertid utanvisarperiod attlängre

konstant.närmaste
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Figur 6.2a-b. Relativpriser För sågtimmer.massavedoch

figurSom framgår 6.2a har det relativprisetsvenska på massavedav
fallit 1986. sågtimmer stigitmellan l96l och För gäller priset någotatt om

hela perioden 1968- 1986.det överman ser
Under period bilderna utvisarden har den svenska marknadsande-som

inte förändratslen i märkbart. naturligaEuropa Den slutsatsen såledesär
prisskillnaden Nordamerikamellan Sverige Finlandoch och åter-att

fr.a. skillnader ispeglar transportkostnader och i sig inteden utgöratt
långsiktigt nordiska industrin.något hot denmot
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Sammanfattning

följandeutvecklingen till slutsatser:långsiktiga lederStudier denav
iför efterfrågan skogsprodukterpotential ökad påfinnsDet stor enen

ökning förprocentig utveck-pekar på 4 5världen. Prognoser görs ensom - Ökningenför industriländer.ökning 2 ärlingsländer och procentom caen
beträffar sågadeför pappersdelen vad deännågot större varorna.

förhållandena mycket osäkra pålångsiktiga utbudetBeträffande ärdet
tillväxtsiffrorskogsförråd tillgängligaexisterande ochsikt. dömaAtt av

tredjeför avverkningar i världen. Depotential ökade denfinns det storen
avverkningsökning emellertidkraftig ärekologiska konsekvenserna av en

finns.frågetecken Ett sådant markenssvårbedömda och många rörmycket
tredjeinsekter,produktionsförmåga, problemen med ettett annat pro-

luften. ekologiskakoldioxidhalten i Till del detärblemen med stor pro-
isatsning plantageskogsbruk1970-talets starka påblem bromsatsom
iavverkningarnanuvarande trender ökarländer. dömamånga Att av

ökning -tillsammans med den2 år,världen med procent somca per en
efter-till ungefärlig balans medbränslekonsumtionen- lederminskade en

frågans ökning.
ökning avverkningarnapådel pekarFör Västeuropas prognoserna en

återvin-Till läggas den ökadeårligen. detta måste dockmed l procentca
sågverksavfall in-hushållningen och den ökademedningen pappret,av

papperstillverkningen. Effektenmaterial i dessablandningen andra avav
utbudsökning ytterligarelikställas lfaktorer medkan procent,omen

årligen.vid 2utbudsökningenvarför totaladen stannar procentca
konkurrenskraft enligtindustrinssvenska övervägerdet gäller denDå

åtminstone medel-positiva faktorerna, det påmeningvår de om man ser
i tredje i ringa utsträck-utbudet världen när endastsikt. Det ökadelång

oftaoch de teoretiskaning västeuropeiska marknaden,den argument som
skadliga inflytande konkurrens-lönernas påframförs de högaom ex.

kapitalintensiveftersom skogsindustrinkraften inte övertygande ärär en
från Sovjet ökatBeträffande konstaterasindustri. konkurrensen att ett

sovjet-investeringar ansträngdaförenat vad denmed större änutbud är
ekonominförmoden sovjetiskaekonomin Skulle den växakan klara. mot

efterfrågandecennierna inhemskakommer även densnabbt de närmaste
växa.att

industrin beträffar konstaterasslutligen nordamerikanskadenVad att
uppenbarligenfinns idag har bestått sedan länge,prisskillnadden som
Nordamerikakonkurrenkraft förändratsSveriges märkbart. Förutan att

ekonomierna i Stilla Havsregionen utgörgäller dessutom de växandeatt en
transatlantiskaförmodligen bidrarattraktiv lätta detmarknad attsom

europamarknaden.trycket på
skogsindustrinssvenska konkur-således den enkla denSlutsatsen är att

för alltför påfrestning derenskraft kommer utsättasknappast stortatt en
decennierna.närmaste
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Sammanfattning7

i sitt internationellaskogsnäringen sammanhang. Isvenska börDen ses
sammanfattning visar vi redovisat branschensså den analys har här att

fortsatt, vissa orosmoln, präglas radläge problem ochtrots en gynnsam-av
i internationell jämfö-förhållanden. Samtidigt skogsbrukettyngs av enma

skattebelastning. Utredningensomfattande reglering och hög huvud-relse
föråldrat genomgripanderegelverk ochbudskap detta ärär att att en

nödvändig. motiveras inte bortreformering Detta endast skäletär att taav
iför effektiv resursanvändning. Flera omständigheter verkarhinder enen

miljöpolitiken, avregleringen jord-riktning. Höjdaliknande påkrav av
i jordbrukets vill-brukspolitiken, förändringarna både skogsbrukets och

i faktorerharmonisering regelsystem Västeuropakor, är görav m. m. som
skogspolitiken och undvika.angelägen svåröversyn atten av -

till-skogsnäringen gäller skogarnasBilden När detär sammansatt.av
virkesforrådet fortsättertillväxten hög ochstånd har konstaterat äratt

i sin till justtillväxten hög beror del påöka. ärAtt tur stor attatt
Ökningentidigare. tillväxten 1970-virkesforrådet sedanstörre änär av

virkes-i första resultatet genomgående högrebörjan handtalets är ettav
tillväxttaktförråd i andra orsak trädens har ökatåldersklasserna. En är att
effektvirkesförråd denna märk-givet och hektar,ålder är mestper men

i Norrland.bar
Än finnsmarkförsurningen till längetilltagande källa såDen är en oro.

luftföroreningarna givit upphov tillemellertid inga tecken skulle hapå att
eller minskad tillväxt. kani helhet ökad träddöd Däremotlandet somen

älgbetning fortsätter ligga påkonstatera skogsskadorna attatt pga. enman
i Norrland Svealand, kannivå. under avtagande ochhög De är men

ialltjämt ökande Götaland.vara
idag tilli skogsbruket har ökat. Dessa ledernaturvårdshänsynKraven på

oväsentligbortfall virkesproduktionen icke storlek. Föri storaett av en
virkesuttagetSverige reduceras med 4- Smellersta och södradelar caav

nedanför skogsodlingsgränsen reduktionen 3Norrland ärIprocent. ca
befolkningstäta 10i länen kan denoch de uppemotmestprocent vara

procent.
virkesbortfallför uppskat-överslagsmässigt kan kostnaden dettaMycket

förYtterligare restriktioner skogs-miljard kronor år.till kvartstas tre per
för öka dennahöjda ambitioner naturvärden kan kommabruket attpga.

miljard översikt vikronor. Den görårskostnad med kvarts av ensomen
betalningsvilja för visar emellertidstudier naturvårdsátgärderrad attav
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resultatet existerandesådana eller tillkommande restriktioner for attav ge
bättre naturvård kan ha betydande värde. uttryckt iäven monetäracn

mått. skogsbrukets karaktär produktion for flera användningar tyd-ärav
lig ekonomiska värden kvantifieras.även när

Även skogsmiljön värderas högt emellertid inteär den prissatt. Urom
skogsbrukets därför effekt.synpunkt är den förhållan-Just dettaexternen

liknandede. och andra externaliteter finns fori risker insektsan-t.ex.som
skogsbrand det förär starkaste det behövsetc.. argumentet attgrepp. en

politisk reglering på skogsområdet. l andra delar Västeuropa detärav
därför ofta miljööverväganden ligger till förgrund lagbestämmel-desom

reglerar skogsskötseln. SverigeI emellertidär det inte så. Här ärser som
naturvårdshänsyn inslagkompletterande i lagstiftning frånutgåren som
politiska ambitioner ifråga virkesproduktionen.om

inriktningDenna skogspolitiken historisk reminiscensärav en som.
giltigahur motiven for den infördes. inte förankrad inär den äroavsett var

villkor idag förde gäller skogsbruket. finns förutsätt-Det med dagenssom
ningar inga hållbara skäl fastställa produktionsmål. angivandemedatt ett

miljoner kubikmeterantal och med uppdelning sorti-på trädslag ochav
for skogsbruket och sedan, syfte.med detta detaljreglera valenment. av

teknik insatsnivå.och Fördelarna virkespolitiken och/ellerär dunklaav
obefintliga. dess kostnader riskeroch klara.ärmen

Analysen skogspolitiken därförleder fram slutsatsen Skogsvårds-attav
tillämpningsanvisningarnalagen och till den behöver omarbetas. En ren-

odling skogspolitiskaden regleringen till behandla enbart deatt externaav
effekterna skogsbrukets bedrivande i förtorde och sig innebära attav
centrala beståndsdelar den nuvarande lagen. återväxtplikten, be-t.ex.av
står. borttagandet virkesproduktionsmålet skogsbruketmen genom av ges

frihet. Skogsägaren får fritt utformastörre skogsskötseln inom de ramar
ställs landskapsvårdens och naturvårdens krav.som av

Skogsvårdslagen,Medan i former,än ändrade viktigahar funktionerom
fylla. kan intedetsamma Jordförvärvslagensägas Träfiber-ochatt om

lagen. När det gäller Jordförvärvslagen kan konstateras den. medatt
forundantag bolagsförbudet. inte verksamt för fullgöraär medel deett att

uppgifter den för. Vidaretänkt den upphov till effekter ärvar ger som
skadliga effektivitetssynpunkt och tveksamma fördelningspolitiskur ur

Ifråga Träfiberlagensynpunkt. leder tillvår analys lika kategoriskaom
finner fleraslutsatser; nackdelar inga fördelar. Denna lag kan utanmen

förlust med anmälningsförfarandeersättas leder tillett störreattsom
kapacitetsförändringar påverkar den virkesförbrukningentotala isom en
region offentliggörs.

Även det gällernär skogsbeskattningen lämnar vi vissa förslag. Vi kon-
skogsnäringen är hårt beskattad. Anledningen till dettastaterar att extremt

skogsvårdsavgiften.är Denna innebär beskattning, in-utöverextraen
komstbeskattning, hälften,på eller skogsbrukets nettoavkast-mer, av
ning. detta uppseendeväckande faktumAtt inte har uppmärksammats
beror på avgiften ställts i relation till det aktuella kassaflödet frånatt
skogsbruket. till nettoinkomstendvs. från dagens avverkningar. Den kor-

jämförelsenrekta emellertidär den mellan avgiftsbetalningarnuvärdet av
och nuvärdet nettoinkomster under bestånds livscykel.ettav
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Denna höga beskattning skulle möjligen kunna motiveras kom-som en
pensation för den skattekredit uppstår skogsvärdets tillväxtattsom genom
inte beskattas löpande först efter avverkning. Detta emellertid inteärutan
det skäl angivits förhar skogsvårdsavgiften. Kopplingen mellan kredi-som
ten/avverkning avgiftenoch är dessutom trögrörlig eftersomoch densvag

via taxeringsvärdet.går Dessutom försvagas styrkan i detta argument om
föreslagna förändringarnade inkomstbeskattningen genomförs. Vi före-av

slår därför skogsvårdsavgiften avskaffas.att
bedömningVår inkomstskattereformen,är genomförs idenatt om

enlighet utredningsförslagen,med de lämnade kommer leda till vissatt en
ökning inhemska virkesutbudet.det Det dock angeläget ytterliga-är attav

åtgärder vidtas för minska de snedvridningar i beskattningenattre som
finns mellan realt virkessparande finansielltoch sparande. Skogskontoin-

erbjudasbör kunnasättaren sparandeformerstörre enbartänen meny av
bankinlåning. företagsskatteutredningen föreslagit,Att, har införasom en
källskatt på 20 avkastningen från skogskonto, för in kilprocent av en
mellan formdenna virkessparande.sparande och realtav

Vi bedömer efterfrågan på träråvara under de decenniernanärmasteatt
kommer iväxa proportionellt befolkning inkomstochatt stort sett mot per
capita. Med dagens indikerar femtioprocentigdetta tillväxtprognoser en
under det kvartsseklet inärmaste de utvecklade länderna och änen mer
fördubblad konsumtion i u-länderna. Inom Europa troligtdetär detatt
handelsmönster bl. kännetecknas omfattande skogs-exportsom a. av en av
industriprodukter från de nordiska finnsländerna består. vissaDet dock
risker för nordiska industrinden kan komma inslagmötaatt att ett av
statligt subventionerad frånkonkurrens skogsbruk skogsindustrioch inom
EG, protektionisk politik jordbruketsoch omställning, ävenpga. men om
så skulle får effekter.ske så detta begränsade Inte heller visavi tredje
världens länder kommer den svenska konkurrenskraften på europamark-

försvagas dramatiskt.naden att
Den svenska skogsindustrin står under decennietdet kommande inför

tekniska utmaningar,två nämligen sig till betydligtstora att ettanpassa
högre relativpris miljökrav,på och högre särskilt ifråga blekeriut-om
släppen. De elprisökningar förutses Statens energiverk framsom ex. av
till sekelskiftet så troligtär det de,är även hänsyn tillstora att att tas attom
vissa tekniska genombrott kan följdverkningargöras, kommer föratt
produktionsinriktningen i vissoch skogsnäringensmån även totala volym.

själva innebärI verket omställningsmöjligheterde finns i skogsindu-som
strin strukturforändringar denna, vid sidan besparingarattgenom av

tekniska förändringar, har potential för minska sinstor attgenom en
nettoelförbrukning.

.ambitionDen regeringen givit för ifrågauttryck utvecklingensom om
under det kommande decenniet rening blekeriutsläppen innebärav av
mycket kostnader; fullt jämförbara med de kostnadsökningarstora som
elprisutvecklingen medför. Vi ihar utredningen miljö-argumenterat mot
avgiftsutredningens förslag införa hög miljöavgift på klor och iställetatt en
föreslagit överlåtelsebara utsläppsrättigheter införs.att

Som motvikt till dessa båda problem under 1990-talet för skogsindustrin
står utvecklingen inhemskadet virkesutbudet, vilket allt dömaattav av
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industrinsvenskadenTill detta kommerfortsätta öka. attkommer attatt
vir-i importeraskicklighet storaföljd år demonstrerat attunder aven

virkeinhemsktförkostnadenöverstigerinteprisertillkesvolymer som
massaved.

interna-friadenhaft fördelvirkesköpareSkogsindustrin har stor avsom
tillåtitsdenanmärkningsvärtdärförvirke. Det är attmedhandelntionella
"hem-bl.inkluderandevirkesmarknaden, ettpåkonkurrensen a.begränsa

säljamöjlighetsvenska skogsägares attmamarknadsskydd" riktat mot
regionalaMassavedskartellernaFinland.ochi Norgevirke till köpare

sådangenomdrivaförmårutsträckning dei den attinköpsbolagen enger,
därmed,verkningar. De ärsamhällsekonomiskaskadligakartellpolitik,

konkurrenslag-existerandeförenliga med denintebedömning,enligt vår
stiftningen.
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