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Långtidsutredningen
1990 utarbetas inom Finansdepartementets strukturpolitiska enhet. l samband med utredningen har ett antal specialstudier
genomförts. Huvuddelen av dessa publiceras som bilagor till utredningens
huvudrapport.
Föreliggande bilaga har utarbetats vid institutionen för skogsekonomi
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Huvudansvaret har legat på docent Lars
Hultkrantz och professor Sören Wibe. I bilagan redogörs för skogsbrukets
långsiktiga produktionsforhållanden
samt diskuteras behovet och inriktningen av skogspolitiska åtgärder i syfte bl. a. att tillgodose skogsindustrins
virkesbehov. Förslag presenteras dels om förändringar av skogsnäringens
regelverk, dels när det gäller beskattning och avgifter.
Ansvaret for långtidsutredningens
bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare. Av den kommande huvudrapporten framgår hur bilagorna använts i utredningens arbete.
Finansdepartementets
kontaktman har varit departementssekreterare
Yvonne Fredriksson.
Stockholm

i september 1989

Lars Heikensten
Departementsråd
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Författarnas

förord

Vi lever i ett skogsland. Den ekonomiska tillväxten är beroende av hur det
stor del om
går för skogsindustrin. Debatten om vår miljö handlar
skogens miljö, och till en del om skogsindustrins utsläpp.
I denna bilaga till LU90 går vi därför igenom en rad olika frågor som är
viktiga för bedömningen av den ekonomiska utvecklingen och som alla har
anknytning till skogen och/eller skogsindustrin. Analysen ger emellertid
inte bara underlag för en sådan bedömning. Långtidsutredningens
perspektiv ger tillfälle att i ett sammanhang granska helheten av den lagstiftning och beskattning som kringgärdar skogsnäringen. Denna helhet är
vid olika tidpunkter och
summan av många olika delar som tillkommit
med skilda syften. Vår granskning leder fram till en rad förslag. Vi föreslår
betydande Förändringar av skogsnäringens regelverk: Skogsvårdslagen,
Jordförvärvslagen och Träfiberlagen. Vi lämnar även vissa förslag när det
gäller beskattning och avgifter. Dessa förslag sammanfattas i kapitel
för
Undertecknade Lars Hultkrantz och Sören Wibe vid institutionen
skogsekonomi, SLU, är huvudansvariga för denna rapport och vi svarar
ensamma för de förslag som här förs fram. Rapporten är emellertid resultatet av flera personers arbete. Professor Gustaf von Segebaden vid institutionen för skogstaxering har författat kapitel l som sammanfattar den
aktuella kunskapen om skogarnas tillstånd och utveckling. Delar av kapitel
som kvantifierar effekter, kostnader och intäkter av naturvårdshänsyn i
virkesproduktionen,
har skrivits av skog doktor Erik Wilhelmsson, instituför
tionen för skogstaxering, och fil kand Ulrika Bergfors, institutionen
skogsekonomi. Fil kand Johan Hansing, vid institutionen för skogsekonomi, har skrivit en del av det avsnitt i kapitel 4 som behandlar Skogsvårdslagen och hela det avsnitt som gäller Träfiberlagen. Fil kand Thomas
vid Umeå universitet har
Aronsson vid institutionen för nationalekonomi
skrivit ett appendix till kapitel 5 om skattereformens effekter på virkesutbudet.
Umeå den 30 augusti 1989.
Lars Hultkrantz

Sören Wibe
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Skogarnas

tillstånd

och

utveckling

I anslutning till den förra långtidsutredningen
har Skogsstyrelsen genom
avdelningschefen Nils-Erik Nilsson och avdelningsdirektören
Stefan Holm
ingående redogjort för bl.a. skogarnas tillstånd och utveckling, den långsiktiga virkestillgången och investeringarna i skogsproduktion på kon och
lång sikt. Detta återfinns i kapitel 1-3 i Skogen vår räddningsplanka
bilaga 6 till LU87.
Uppgifterna i deras redogörelse för de rent skogliga förhållandena baserades till övervägande del på riksskogstaxeringens material,
0. m. år 1982
eller i vissa fall år 1985. De analyserade också de förändringar som skett
från tiden för den andra riksskogstaxeringen 1938-52, alltså från mitten
av 1940-talet och fram till omkring år 1980. Sedan dess finns nu ytterligare
några års taxeringsresultat tillgängligt,
o. m. år 1988. Det är dock ingenting som pekar på att dessa senare uppgifter skulle nämnvärt ändra den
bild som Nilsson och Holm tecknade av skogssituationen för bara ett par
år sedan.
kan därför göras mycket kort.
En uppdatering
Virkesförrådet för landet totalt har från 1920-talets mitt ökat från 1,76
miljarder m3 sk till 2,74 miljarder kring år 1985 perioden 1983-88.
Sett på landsdelsnivå har det genomgående skett en förrådsökning.
och
Denna växlar från ca 20 procent i Norra Norrland Norrbottens
Västerbottens län till mer än en fördubbling 116 procent i Götaland
figur 1.1.
De fyra landsdelarnas relativa andel av landets skogsmarksareal och
dess virkesförråd i dagsläget samt deras andel av förrådsökningen 19251983-87 är följande:85 och av avverkningsvolymen
Område

N Norrland
S Norrland
Svealand
Götaland
Riket

Relativ andel procent av
virkesskogsförråd
mark
31
25
23
21

förrådsökn 1925-85

21
26
25
28

ll
27
21
41

100

100

100

23 501 Kha

2 610 Mm3sk 980 Km3sk

avverkning
1983-87
17
25
28
30
100
59Mm3sk

På alla ägoslag,varav ca 95 procent på skogsmark
Detta kapitel har författats av professor Gustaf von Segebaden,institutionen för
skogstaxering,SLU, Umeå

Index
220

r
/

mot
/
.---/

180--

ñötaland

..
60

9
--

Å2ofe

140-å

u

X9

/°/

S Norrland

.ø-0$./0

+Z

6/
o
°°"

+

+{+J
Svealand

0/

J/Riket

12°"

o

Z
x

/XJ

- .J

1

xffx

N N orr Ion d

..
4
1925

|

|
35

n
45

.

z
55

|

1
65

.

.
"75

.

|
85

Figur l.l Virkesförrådets utveckling från 1920-talet och fram till idag, för landsdelar och riket. Alla ägoslag.

Trädslagens andel av virkesförrådet har för landet som helhet, trots den
stora Förrådsförändring som skett, varit tämligen stabil över tiden. Utav
det råa virkesförrådet som utgör ca 98 procent av det totala har tallandelen minskat från 40 till 38 procent, medan granens andel ökat från 41 till
46 procent. Andelen lövträd har
brännvedsuttag under andra
- trots stora
världskriget och "lövbekämpning
senare - endast gått ned från 19 till 16
procent.
Landsdelsvis har det dock skett och sker betydligt större förskjutningar
mellan de olika trädslagen än på riksnivå figur 1.2.
Skogen har inte bara blivit mera virkesrik. Den har också i genomsnitt
blivit avsevärt grövre, vilket framgår av nedanstående sammanställning
procentuell andel av det totala virkesförrådet:
År

1945
1963
1975
1985

Diameterklass, cm
0-9
10-14

15-24

25-

Alla

3
11
9
9

41
40
38
37

28
34
39
41

100
100
100
100

18
15
14
13

Diameterklassen "25 -,
som omfattar träd 25 cm och grövre på bark i
brösthöjd, har kraftigt ökat sin andel på de klenare diameterklassemas
bekostnad.
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Figur 1.2 Trädslagensandel av virkesförrådet. Rå skog, alla ägoslag.
Mellan de olika trädslagen är det stora skillnader i grovleksfördelningen
1985:
Trädslag
Tall
Gran
Björk
15k0 bok
Ovr löv
Torra o vindf

Diameterklass, cm
0-9
10-14
5
8
25
5
18
15

10
13
24
6
16
17

15-24

25-

Alla

36
38
35
18
33
35

49
41
16
71
33
33

100
100
100
100
100
100

Nästan halva förrådet av björk utgörs av träd klenare än 15 cm. För ek
och bok tillsammans och För tall gäller det motsatta förhållandet med ca 70
resp 50 procent i diameterklassen 25 cm och grövre.
Skogens åldersförhållanden ändrar sig - naturligtvis - över tiden. Dels
av tidens gång i sig, dels till följd av slutavverkning och beståndsanläggnmg.

Skogsmarkens fördelning på åldersklasser kring år 1985 framgår av figur
1.3, för landsdelar och för ägargrupper. Den s. ålderssvackan är tydlig i
Norrland och för ägargruppema kronan och aktiebolagen. Ett genomgående drag i alla diagrammen i figuren är den höga andelen skog i åldersklassen 3 - 20 år.
l figur 1.3 har också markerats om en åldersklass ökat eller minskat sin
arealandelen under de senaste tio åren. Kalmarken är genomgående oförändrad, medan klasserna från 3 till 40 år har ökat och de därpå följande
tre- fyra klasserna har minskat. De två äldsta klasserna 121 år och äldre
har med ett par undantag en ökad eller oförändrad andel. Detta senare kan
förefalla något förvånande mot bakgrund av massmedias budskap om att
den gamla skogen är eller håller på att ta slut.
Diagrammen i figur 1.3 över åldern kan lämpligen jämföras med motsvarande diagram i figur l .4 över skogens utvecklingsgrad, dvs. dess fördelning på huggningsklasser. I Götaland motsvaras exv. de stora andelarna
skog i åldern 21 -60 år av en mycket hög andel gallringsskog hkl C.
Det bör kanske påpekas, att i figur l.4 över huggningsklasser den vågräta
axeln i diagrammen inte uttrycker någon tidsskala. Man kan därför inte
dra några djupare slutsatser av att en viss huggningsklass är större eller
mindre än en annan. Det är först i en långsiktig avverknings- eller konsekvensberäkning, som effekten av sådana skillnader kan analyseras.
Ökar gör inte bara virkesförrådet i våra skogar, utan även deras tillväxt.
Den totala skogstillväxten i landet kring år 1983 inkl tillväxt för avverkade träd har uppmätts till drygt 96 miljoner m3 sk per år. Vid omräkning
till "normalklimat",
väderkorrigering,
reduceras denna siffra till 93
s.
milj. Därav utgör tillväxten på skogsmark inte fullt 90 milj. m3 sk, varav i
Norra Norrland 16, i Södra Norrland 21 samt i Svealand och Götaland 24
resp 29 milj. m3 sk.
Hur tillväxten utvecklats från tiden för den första riksskogstaxeringen
på 1920-talet visas i figur 1.5. Den ganska markanta nedgången som där
redovisas för 60-talet är något överdriven och beror till ungefär halva sin
storlek på omläggningen till en mera noggrann beräkningsmetod
för
1968- 72 års material, men orsakas också av väderleken.
Från 70-talets början har
haft en mycket stark uppgång av tillväxten.
De bakomliggande
orsakerna till detta har analyserats av Svensson
m. fl.1989 för femårsperioden mellan taxeringarna 1973-77 och 197882. Resultatet av analysen återges här i tabell 1.1
Tabell 1.1 Analys av tillväxtens förändring per hektar skogsmark mellan 1973-77
och 1978-82. Området ovan d. skogsodlingsgränseningår ej.
Område

Norra Norrland
Södra Norrland
Svealand
Götaland

Ålderseffekt

Förrådseffekt

procent

Samspelseffekt

Total förändring

procent

Tillväxtprocenteffekt
procent

procent

procent

-2,5

+l0,7

+7,6

+0,4

+l6,3

-4,5

+ 9,l

+5,3

-0,2

+ 9,7

-4,8
|,7

+ll,6
+ 6,8

+1,7
+1,3

+0,3
+0,2

+ 8,7
+ 6,6
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Figur 1.3 Skogsmarkensåldersklassfördglning kring år 1985 samt ökning + och
minskning från år 1975. Andring
l procentenhet har inte markerats.
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Figur 1.4 Skogsmarkens huggningsklassfördelning kring år 1985. Förklaring till
huggmngsklassemagesovan till vänster.
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Figur 1.5 Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt 1926-83. Alla ägoslag.
Vid analysen har tillväxtförändringen
delats upp i fyra komponenter,
nämligen:
ålderseffekt som uttrycker hur mycket tillväxten per hektar för
- en
skogsmarken skulle ha förändrats av ändringarna i åldersklassfördelningen, om förrådet per hektar i resp åldersklass var oförändrat och
likaså tillväxten;
förrådseffekt som uttrycker motsvarande förändring vid ändrat för- en
råd per hektar, men med oförändrad åldersklassfördelning
och likaså
tillväxtprocent
i resp åldersklass;
tillväxtprocentelfekt
som uttrycker motsvarande förändring om ål- en
dersklassfördelningen
och förrådet per hektar i resp. åldersklass är
oförändrade, men endast tillväxtprocenten
ändrats;
samspelseñekt, som ofta är liten.
en
Som syns i tabell l.l är ålderseffekten genomgående negativ, vilket beror
på att skogen i genomsnitt har blivit yngre i alla fyra landsdelarna. Förrådselfekten däremot är starkt positiv, beroende på högre virkesförråd i
åldersklasserna. Tillväxtprocenteffekten
är också positiv, men betydligt
högre i de norra delarna av landet än i de södra. Den effekten påverkas av
bl. a. trädslagsbyte, skogsmarksgödsling och kvävenedfall.
Under 1980-talet har stor uppmärksamhet
riktats mot två typer av
skogsskador, nämligen älgskador och de s. nya skogsskadoma.
Enligt en analys år 1988 av riksskogstaxeringens material ökade under
perioden l977-84
arealen älgskadad skog kraftigt i hela landet. Därefter
har ökningen avstannat. Drygt 400 000 hektar, eller 7 procent, av all plantoch ungskog är skadad figur
1.6. Av den talldominerade
plant- och
ungskogen är 9 procent skadad. Med "skadad" menas här att mer än 5
procent av antalet huvudstammar
av barrträd är svårt skadade, genom
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Figur 1.6 Skogsmarksareali Sverige med skador av älg och andra hjortdjur. Rullande
treårsmedeltal, 1974-86.
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Figur 1.7 Arealandel talldominerad skog med älgskador, l.5-3.5 m medelhöjd.
Staplarna anger tváårsmedeltal för 1983-84, 1984-85, 1985-86 resp
1986- 87.

17
betning, barkgnag eller avbrytning. Svåra beståndsskador", mer än 20
procent av huvudstammarna svårt skadade, har vi på ca 170000 ha.
Skadebilden på landsdelsnivå, för talldominerad ungskog i höjdintervallet 1,5 -3,5 m, dvs. i den verkliga riskzonen för älg, framgår av figur 1.7.
Andelen skadad
sådan ungskog är genomgående hög, men är under
avtagande i Norrland och Svealand. I Götaland, som i dagsläget ligger
högst, kan skadeandelen alltjämt vara ökande.
Kring de här redovisade
medeltalen på landsdelsnivå finns det en betydande lokal variation. I vissa
områden är det i dag praktiskt taget omöjligt att på grund av älgen
upp
en tallungskog.
Enligt en enkätundersökning
bland landets jaktvårdskonsulenter
om
älgstammens storlek under olika år på 1980-talet skall denna ha kulminerat kring åren 1981 och 1982 med totalt ca 315000 djur i vinterstam. Till
år 1987 skall stammen ha reducerats till ca 245000 djur, eller med i
genomsnitt 22 procent. På länsnivå är det dock stor variation kring det
medeltalet figur 1.8.
För säkerhets skull bör det kanske påpekas att även om de älgskadade
bestånden överlever och till synes repar sig, så finns det en kvarstående
skadeeffekt i form av kraftigt minskat värdeutbyte i bestånden framåt i
tiden.
Under de senaste åren har på initiativ av Svenska Jägareförbundet och
Skogsstyrelsen en dialog kommit igång mellan företrädare för skogsbruket
och jägarna om problem rörande älgen och skogen. Bl.a. har ett principförslag för upprättande och genomförande av lokala älgskötselprogram
lagts fram och med mindre modifieringar förankrats inom organisationer
på riks- och länsnivå. Förhoppningen är att man skall kunna uppnå samförstånd om detta också på lokal nivå, dvs. inom jaktvårdskretsarna.
När det gäller de s.
nya skogsskadorna har dessa studerats sedan år
1984 genom bl. a. observationer vid riksskogstaxeringen
av kronutglesningen hos gran och tall.
Därvid har framkommit att ungefär var femte gran och var åttonde tall i
all gallrings- och slutavverkningsskog i landet har en barrförlust över 20
procent och anses därmed ha nedsatt vitalitet.
Endast ca l procent av
antalet träd har starkt
nedsatt vitalitet,
dvs. har mer än 60 procent
barrförlust.
Trädens tillväxt, studerad via s. årsringsindex över en period om 60
år, uppvisar hittills ingen avtagande eller oroväckande trend under 1980talet jämfört med tidsperioden i övrigt.
Den mest omfattande utglesningen finns i den äldre skogen, och det
finns ett klart samband mellan trädens ålder och graden av kronutglesning,
mest uttalat för gran. Detta kan vara en förklaring till att de högsta
graderna av kronutglesning finns i Norrlands inland, där också skogens
medelålder är hög.
De framkomna resultaten säger inte något om orsakerna till utglesningen. Dessa kan vara många och beror sannolikt på bl. a. hög ålder och
summan av en mängd olika stressfaktorer, såsom kärvt klimat, torka, frost
och luftföroreningar.
Luftföroreningarna
har troligen stor betydelse i vissa
delar av landet, men det går inte att här särskilja deras roll i sammanhanget. De hittills genomförda skadeinventeringarna
har dock givit oss en god

2 19-784

18

90-l0O%
so-90°/.
60-80%
50-602

Figur 1.8 Älgstammen under vintern 1987 i relation procent till den dittills största
stammen under 1980-talet.
utgångsreferens när det gäller att Följa den fortsatta utvecklingen.
Skogens hälsotillstånd i sig inger för närvarande inga större farhågor.
Träd dör inte i större omfattning nu än tidigare och någon minskad tillväxt
för landet som helhet har inte noterats. Däremot har man all anledning att

försurande inverkan på marktillstånvara oroad över luftföroreningarnas
det, som redan i ett kortsiktigt perspektiv allvarligt kan hota våra skogsmarkers produktionsförmåga.
Den årliga avverkningen har som medeltal för femårsperioden 1983 87
legat på nivån knappa 60 miljoner m3sk räknat för alla ägoslag. Därav
hänför sig 59 milj. m3sk till avverkning på skogsmark, medan endast ca l
milj. m3sk härrör från annan mark.
Om någon till äventyrs skulle vilja
jämföra avverkningen med tillväxten
vilket händer
så bör här påpekas att detta i så fall inte blir en adekvat jämförelse. På avgångssidan måste
man nämligen ta med, förutom avverkningen, också den del av den naturliga avgången som inte tas till vara utan ruttnar bort i skogen. Dess storlek
beräknas ligga mellan 3 och 5 milj. m3sk per år.
Hur avverkningen på skogsmark utvecklats från mitten av 1950-talet
och fram till idag, totalt och för slutavverkning, gallring och andra huggningsarter, framgår av figur 1.9. Den totala avverkningsvolymen
stiger
först tämligen jämnt till ett maximum på 70 milj. m3sk kring 1975 för att
på några
år falla brant till ett bottenläge på ca 52 milj. m3sk. Den har
därefter stigit sakta under fem år till ca 60 milj. m3sk, men har sedan åter
gått ned något.
Kurvan för slutavverkningsvolymen
har i allt väsentligt samma förlopp
som den for avverkningen totalt, fast på en väsentligt lägre nivå. Toppvärdet ligger på ca 47 milj. m3sk år 1975.
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Figur 1.9 Årlig avverkningsvolym på skogsmark. Glidande treårsmedeltal, 19561986. 1956
avser medeltalet för avverkningssäsongerna 1954/55,
1955/56och 1956/57,osv.
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Tabell 1.2 Uttag per hektar vid slutavverkning och gallring. 1973-77, 1978-82 och
1983-87. m3skper hektar.
Gallring

Slutavverkning

Område

1978-82

1983-87

1973-77

1978-82

1983-87

95

104

116

46

42

56

167

178

171

58

62

63

181
187

185
195

196
219

53
49

58
53

56
54

156

166

178

51

54

55

1973-77
Norra Norrland
Södra Norrland
Svealand
Götaland
Riket

Gallringsuttaget låg som högst, ca 25 milj. m3sk, i början av 1960-talet.
Det faller sedan succesivt fram till i slutet av 1970-talet och har därefter
legat tämligen konstant kring 12 á 13 milj. m3sk. Under de senaste åren har
dock en viss uppgång skett.
avverkningen,
dvs. röjning och s.k. diverseavverkning
Den övriga
huggning av enstaka träd, torrträd, vindfällen m. m., pendlar något
storvågigt kring 10 milj. m3sk per år och ligger n. på ca 11 milj. m3sk.
Uttaget per hektar i slutavverkning och gallring har ökat kraftigt över
tiden. Om man bara ser till de senaste 15 åren är ökningstakten i huvudsak
oförändrat hög när det gäller uttaget i slutavverkning, men lägre i gallringarna tabell 1.2.
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Figur 1.10 Årlig avverkningsvolym på skogsmark hos olika ägargrupper. Glidande
treårsmedeltal, 1971- 1986.
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förlopp hos de fyra ägargrupperna från 1970-talets
Avverkningens
början visas i figur 1.10. Pâ kronans skogar har avverkningsvolymen
avtagit tämligen jämnt och ligger nu på ca 70 procent av nivån i början på
l970-talet. På bolagsskogarna låg uttagen som högst åren 1975-77, men
har sedan dess sjunkit för att i dagsläget vara ca 80 procent av nivån under
avverkningen svagt stigande
70-talets första år. På privatskogarnalvar
fram till 1975 och sjönk sedan kraftigt under några år. Därefter har
volymen stigit igen till ca 90 procent av nivån 1970/71.
Den senaste beräkningen av den långsiktigt uthålliga avverkningen i
1985 AVB 85 och är
våra skogar har presenterats i Avverkningsberäkning
Beräkningens
baserad på riksskogstaxeringens material från 1978-82.
visar för landet som helhet att det årliga
alternativ dagens skogspolitik
avverkningsuttaget redan på kort sikt kan ökas avsevärt, 8 á 10 milj. m3sk,
jämfört med idag. För att detta skall vara långsiktigt hållbart måste dock
vissa av beräkningens förutsättningar också vara praktiskt säkerställda:
Eftersläpningen i återväxtarbetena måste tas igen och föryngringsresultaten ytterligare förbättras
Röjningsaktiviteten
måste vara fortsatt hög
Förstagallringama måste öka
krävs
För att vi skall kunna nå upp till den möjliga avverkningsnivån
dessutom:
Kraftigt ökade slutavverkningar inom privatskogsbruket
Ökade gallringar inom storskogsbruket, särskilt i norra Sverige.
i privatskogsbruket behövs
Särskilt för att få upp slutavverkningstakten
säkerligen kraftiga incitament, inte minst av pris- och skattemässig art. - l
och med att den maskinella gallringstekniken nu börjar bli väl utvecklad,
kan vi nog se mera positivt på att det andra kravet blir uppfyllt, nämligen
att gallringarna kommer att öka inom storskogsbruket.
Sedan AVB 85 gjordes har emellertid mycket hänt. Dels har grundmaterialet från 1978-82 blivit delvis föråldrat, bl.a. vad gäller ungskogens
utveckling och virkesförrådets uppbyggnad, dels har skogsbrukets förutsättningar i mycket förändrats. Det senare gäller inte minst de ständigt
för skogsbrukets bedrivande. Under de närmaste
ökande restriktionerna
åren måste därför nya landsomfattande beräkningar genomföras.
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2

Naturvård

i skogen

-

ekonomiska

analyser

Skogsresurserna utnyttjas i många former. Vid bedömning av skogsindustrins framtida utveckling är det nödvändigt att ta hänsyn till att en rad
andra anspråk ställs på skogstillgångarnas användning vid sidan av virkesproduktionens. Dessa påverkar inte enbart avverkningsuttagets storlek.
Skogsvården, liksom skogsvårdspolitiken, kommer att i ökad utsträckning
behöva inriktas mot produktion av skog och skogsnatur som lämpar sig för
flerbruksanvändning.
I det första avsnittet i detta kapitel fokuseras verkningarna av naturStorvårdshänsyn, enligt de krav som gäller idag, på Virkesproduktionen.
i olika delar av landet uppskattas. I det andra
leken av virkesbortfallet
avsnittet diskuteras översiktligt kostnads- och nyttoelTekter av sådana
hänsyn.

Minskad

virkesproduktion

till

följd

av

naturvårdshänsyn
Inledning
Produktion av virke skall enligt lag bedrivas med hänsyn till naturvärden.
Detta innefattar såväl att bevara hotade växt- och djurarter och att eftersträva ekologisk balans, som att ta hänsyn till rekreationsintressen. Hänrennäringen och andra allmänsyn skall också tas till kulturrninnesvården,
Virkesproduktionen
påverkas
också av andra näringar,
intressen.
ex.
na
kraftbebyggelse
och
utnyttjas
för
täktverksamhet,
vägar,
skogsmark
att
av
och myr omvandlas till skogsmark.
ledningar, samt av att jordbruksmark
Styrkan i kraven på hänsyn till dessa andra intressen varierar mellan
olika delar av skogsmarken. På större delen av skogsmarksarealen bör
Virkesproduktionen
kunna bedrivas med hög eller mycket hög intensitet,
utan att naturvårdens intressen skadas. Inom vissa områden däremot
modifieras i varierande grad. Andra
krävs det att Virkesproduktionen
intressen kan ibland förekomma samtidigt på en viss areal och tillsamav det virkesproducerande
mans förstärka kraven på modifieringar
skogsbruket, medan de i andra fall kan konkurrera med eller utesluta
varandra.
Detta avsnitt har författats av skog dr Erik Wilhelmsson, institutionen
för skogstaxering,SLU
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De anspråk på modifieringar
som dessa andra intressen ställer, kan
medföra vissa krav på skogstillståndet, att vissa skogsskötselmetoder bör
undvikas, att ett virkesproducerande
skogsbruk överhuvudtaget inte kan
bedrivas eller att skogsmarken på annat sätt tas i anspråk för annan
markanvändning. Som exempel kan nämnas att lövträden skall gynnas vid
röjning och gallring, att gödsling inte bör utföras, att omloppstiden förlängs, att enstaka träd eller grupper av träd sparas.
Dessa modifieringar i skogsskötseln kan leda till att virkesproduktionen
får en annan trädslags- och dimensionssammansättning
eller blir lägre än
vad som vore önskvärt utifrån enbart virkesproduktionsaspekten,
eller att
avverkningen senareläggs eller inte alls kan utföras.
Det finns flera lagar som berör avvägningen mellan ett virkesproducerande skogsbruk och andra intressen. Den viktigaste är Skogsvårdslagen
och föreskrifterna till den fortsättningsvis
SVL Skogsstyrelsen 1986,
även
andra
lagar
påverkar
denna
avvägning
på olika sätt Bostadsdemen
partementet 1986; 1987. I SVL ges allmänna anvisningar för hur det
virkesproducerande skogsbruket praktiskt skall bedrivas med hänsyn till
andra intressen. I det enskilda fallet är det dock främst en fråga om
bedömningar hur virkesproduktionen
praktiskt skall utformas.
Dessa lagar och författningar
innehåller regler som kan medföra att
skogsmark tas i anspråk för annan markanvändning eller omvänt. De kan
också medföra modifieringar av det virkesproducerande skogsbruket, vilka kan indelas i tre klasser:
Modifieringar
redan på kort
som påverkar avverkningsmöjligheterna
sikt mindre områden undantas från slutavverkning samt kantvegetation och stormfasta träd lämnas.
Modifieringar som påverkar den framtida produktionen föryngringsåtgärder, trädslagsval, gödsling.
Modifieringar
som påverkar planeringen eller medför andra typer av
merkostnader vägsträckning,
risrensning av stigar, transporter endast
vissa tider på året, begränsad hyggesstorlek och utformning av hyggen.
Dessutom finns ett antal studier som preciserar vilka önskemål som
olika intressen har Hultman
1983; Kardell 1985; Ingelög 1981; Ahlén
1977; Ahlén mfl 1980; Mattsson 1981. I många fall bör skogen lämnas
helt orörd eller behandlas på ett skonsamt sätt, medan i andra fall kan en
aktiv skötsel av skogen vara värdefull för dessa andra intressen.

Studier

av produktionsförlustens

storlek

I Wilhelmsson
1989 görs försök att kvantifiera vilken inverkan naturvården m. m. har på virkesproduktionen
i Västerbottens AC och Stockholms
B län. Studien är begränsad till ägoslaget skogsmark nedan skogsodlingsgränsen. Därmed ingår varken den skog som är belägen närmast fjällen
eller naturreservat med stora restriktioner
för ett virkesproducerande
skogsbruk. I följande avsnitt återges i korthet de viktigaste resultaten av
denna studie samt resultaten från några andra studier.
Studien genomfördes som en enkät till personer med kännedom om
såväl det virkesproducerande
skogsbruket som de regler om hänsyn till
andra intressen som gäller. Enkäten besvarades i AC län av de 28 skogs-
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vårdskonsulenterna, vilka som regel har en god lokalkännedom, och i B
län av en person som var väl förtrogen med olika markanvändningsplaner
i länet.
Dessa personer bedömde vilka modifieringar av det virkesproducerande
skogsbruket som var motiverade med hänsyn till andra intressen. Bedömningarna utfördes på rummet med hjälp av kartor med riksskogstaxeringens provytor inlagda. Dessutom beskrevs provytornas belägenhet i förhållande till vissa natur- och kulturelement, som bebyggelse, vägar och sjöar.
Enkäten omfattade drygt 4700 provytor i AC län och knappt 1500 i B län.
Länen valdes för att något spegla att kraven på hänsyn till andra intressen varierar i styrka och sammansättning mellan olika delar av landet.
Norrlandslänen
har från denna utgångspunkt många likheter och vissa
företeelser finns enbart där. I B län kan man förvänta att de största kraven
på hänsyn till andra intressen finns.
I AC län föreslogs modifieringar på 4,1 procent av skogsmarksarealen
nedan skogsodlingsgränsen, och i B län på 59,9 procent. Dessa förslag
avsåg dels kraftiga begränsningar för ett virkesproducerande
skogsbruk
Ej slutavverkning,
Ej ny skog och Enbart blädning
på 1,7 procent
av arealen AC och 13,5 procent i B län, dels för virkesproduktionen
måttliga och mindre betydelsefulla modifieringar som tex Minst
20 procent lövinblandning".
Den andel av skogsmarken som är belägen nära något av de natur- och
kulturelement
som bedöms påverka kraven på hänsyn, varierar på ett
liknande sätt mellan länen, med 5,3 procent i AC län och 62,2 procent i B
län. Merparten av modifieringarna föreslås just på dessa arealer.
Hur mycket dessa föreslagna modifieringar påverkar tillväxt och avverkning har analyserats genom en avverkningsberäkning,
dvs. en långsiktig
beräkning av samspelet mellan skogstillstånd, skogsskötsel, tillväxt och
avverkning. Avverkningsnivån
har beräknats med det s. Hugin-systemet
se Bengtsson 1981 såväl med som utan hänsyn tagen till de föreslagna
modifieringarna.
Beräkningarna gjordes för en hundraårsperiod uppdelat
på tioårsperioder.
Hur stora modifieringamas
inverkan är beror på ett flertal faktorer: hur
bör
stora modifieringar
göras och hur stora arealer som berörs,
som
skogstillståndet och produktionsförmågan
på dessa arealer och på den
övriga skogsmarken, men beror också på med vilken intensitet virkesproduktionen skulle bedrivas om inga hänsyn till naturvärden m. m. behövde
tas.
Analysen gjordes med utgångspunkt från dels alternativet
Dagens
skogspolitik
i den senaste landsomfattande avverkningsberäkningen
AVB
85 Bengtsson m. fl. 1986, dels ett något intensivare alternativ där en del
av de begränsningar som fanns inlagda i skötsel- och avverkningsprogrammen i det ovan nämnda alternativet var borttagna. Resultaten av dessa
beräkningar framgår i tabell
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Tabell 2.1 Modifieringarnas inverkan procent i de olika avverkningsberäkningarna.
Hela hundraârsperioden avses om inte annat anges. Ur Wilhelmsson
1989
lnverkan, °/0
Avverkningsberäkning
1985

intensivare
alternativ

ACzU

ACzKz B

ACzL

AC:K

B

-0.1

-0.1

-

1.9

-0.l

-0.l

-

-4.7
+5.0
-2.3
-O.3
+1.1"

-3.9
+3.7
-2.0
+ 1.03
+55"

- 19.0
+ 2.2
-12.0
- 8.9
+ 0.5

-4
+3
-2
-1
+1

- 1.8
+O.9
-1.1
-O.9
+0.6

- 19.6
+ 6.7
-11.4
- 7.4
+ 6.4

Variabel
Areal
Avverkning rå volym
- slutavverkning
- gallring
- slutavv + gallring
Bruttotillväxt
Virkesförråd rå volym 2080

1.7

REF-beräkningen för denna länsdel är till en liten del en extrapolering vilket
medför en större osäkerhetän de andra jämförelserna.
2 Uppgifterna om volym innefattar inte contortatall.
3Avser åren 1980-2050.
4 Avser år 2050.
l tabell 2.1 ingår även inverkan av att delar av skogsmarken av tekniska
skäl inte är möjliga att bruka eller kommer att tas i anspråk för bebyggelse
m.m. l tabell 2.2 nedan har dessa effekter räknats bon bedömningsmässigt. Således kvarstår enbart den skillnad som förorsakas av naturvärden.
Tabell 2.2 Modiñeringarnas inverkan procent i de olika avverkningsberäkningarna.
Hela hundraårsperiodenavsesom inte annat anges.
inverkan,
Avverkningsberäkning
1985
Variabel
Avverkning rå volym
- slutavverkning
- gallring
gallring
- slutavv +

ACzLz

ACzKz B

-4.4
+5.3
-2.0

-3.5
+4.I
- 1.6

- 17.5
+ 3.9
- 10.4

intensivare
alternativ
ACzL
ACzK
-4
+3
-2

- 1.4
+ 1.3
-0.7

B
- l8.l
+ 8.4
- 9.8

REF-beräkningen för denna länsdel är till en liten del en extrapolering vilket
medför en större osäkerhet än de andra jämförelserna.
2 Uppgifterna om volym innefattar inte contortatall.
Resultaten av denna studie kan jämföras med tidigare studier även om
det oftast finns stora skillnader i metoder och hur inverkan av naturvårdshänsyn m.m. mäts. Dessutom har troligen kraven på hänsyn förändrats
under de år som skiljer studierna åt.
För Jämtlands län beräknas inverkan av enbart naturvårdshänsyn på
till 3,0 procent min beräkning baserad på uppavverkningsmöjligheterna
dvs. något mer än i
gifter i Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 1978,
viktig
skillnad
enligt
tabell
2.2.
En
är att skogsmarken
Västerbottens län
innefattas
i
studien
för
Jämtlands
län, men inte
skogsodlingsgränsen
ovan
i studien för Västerbottens län.
Enligt Kardell
Eriksson 1975

medför

hänsyn till

friluftslivet

att
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avverkningsnivån
under en femtonårsperiod sänks med 6 procent för ett
område i närheten av Stockholm. Inverkan på avverkningsnivån i B län är
emellertid enligt tabell 2.2 klart högre eller ca 10 procent. En viktig
skillnad mellan studierna är beräkningsperiodens längd.
Karlsson
Nääs 1987 skattar inverkan av skogsvårdslagens hänsynsbestämmelser på uttaget vid slutavverkning till 3,2 procent för ett område
under Domänverkets förvaltning i Östergötlands län. Wahlgren 1986
Örebro län, också han för mark som
anger 2,6 procent som exempel i
Därtill
kommer att Domänverket helt unförvaltas av Domänverket.
skogsbruk. Om man antar
från
virkesproducerande
vissa
arealer
dantar
ett
effekten av hänsyn till
totala
effekt
2
skulle
den
denna
är
att
ca procent,
andra intressen kunna skattas till ca 5 procent.
Wilhelmsson 1989 sammanfattar sin och ovan refererade studier enligt
följande s 86:
Hänsyn till andra intressen har uppmärksammats allt mer sedan enkävarför man sammanfattten i Wilhelmsson studie gjordes 1984-1985,
ningsvis skulle kunna uppskatta inverkan av naturvårdshänsyn på virkesproduktionen för den del av skogsmarken i norra Sverige som är belägen
nedanför skogsodlingsgränsen till ca 3 procent. För stora delar av mellersta
och södra Sverige kan denna inverkan vara ca 4-5 procent. I de befolkningstätaste länen kan effekten vara högre, upp till ca 10 procent.

Uppskattning

av produktionsjörlusten

för hela landet

Att utifrån de studier som refereras ovan med någon högre grad av säkerhet beräkna storleken på naturvårdens inverkan låter sig därmed inte
göras. l det följande avsnittet görs dock en sådan skattning.
Skogsstyrelsen 1988 konstaterar att Kraven på en ökad anpassning av
ökar. Man räknar
virkesproduktionen
för att tillgodose miljösynpunkter
med ett bortfall på tre procent av produktionen i Norrlandslänen och i
Kopparbergs, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län, samt med fem
procent i övriga län. För landet som helhet motsvarar detta 3,1 miljoner
m3sk år 1995. Dessa uppgifter baseras till övervägande del på bedömninglnar och innebär en ökning jämfört med virkesförsörjningsutredningen
1981, då motsvarande reduktion angavs till två produstridepartementet
cent.
Skogsstyrelsen 1988 skriver s 72 Det finns emellertid en del skogsmark i anknytning till tätorter, kust, sjöar, vägar och bebyggelse där man
Detta påstående, dvs. att
måste räkna med ett visst bortfall av virke.
modifieringar bedöms nödvändiga främst i närheten av vissa kultur- och
landskapselement, styrks av Wilhelmsson 1989 jfr tabell 2.3.
Av tabell 2.3 framgår också att förslagen till modifieringar är kraftigare i
B län än i AC. Det är rimligt att anta att detta beror på den skillnad i
befolkningstäthet som finns mellan länen, även om andra orsaker också är
tänkbara. Från rekreationssynpunkt
bör modifieringarna
på skogsmark i
speciella lägen vara av större omfattning i områden med stor befolkning i
förhållande till skogsmarksarealen än i områden med liten befolkning. Att
utgå ifrån befolkningen per länsdel innebär givetvis också en förenkling,
och man borde istället utgå ifrån hur befolkningen hit bör också turisterna
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Tabell 2.3 Graden av modifiering på skogsmark i närheten av vissa kultur- och landskapselementenligt Wilhelmsson 1989.
VÄSTERBOTTENS LÄN

STOCKHOLMS LÄN

Modifieringar
Skogsmarkens
belägenhet

Modifieringar

Areal Stora Små

Inga

Areal Stora Småz Inga

Enstaka hus - 50 m
Samhälle - 100 m
Friluftsanl3
- 100m
Större väg - 50
Tjärn - 20 m
Sjö
- 50 m
Stor sjö, hav - 100 m
O
Skogsholmeiinäga
Skogsholmei myr
Obebyggdatomter,
lantzoner
Övrig skogsmark

8.8
10.0
10.4
15.2
1.9
46.4
34.7
3.3
0.6
32

23
18
51
4
0
13
18
64
100
50

26
31
34
27
74
31
24
36
0
0

52
52
16
69
26
56
59
0
0
50

10.5
2 773

10
0

84
l

6
99

108

0

2

98

Summa

2930

2

2

96

285.5 13

46

40

10.7
9.5
10.9
5.9

46
20
27
12

53
79
73
93

0
0
0
0

14.0 29

66

1

11.1 36
0.7 43

63
71

0
0

Förslagen"Ej slutavverkning, "Ej ny skog" samt "Blädning.
2Förslagen "Adellövskogsbruk", Ej contonatall, Minst 20 procent lövträd", "Ej
dikning", Ej gödsling, "Overhållning", Lämna miljöträd"
3Fast anläggningför friluftsliv eller rekreation, samt i B län även park inom planlagt
område.
4 l B län allt vatten.

räknas rör sig inom olika områden. Bevarandeaspekten däremot påverkas
av andra förhållanden och bör vara i ston sett oberoende av befolkningen.
Om man skall göra en bedömning av storleken på naturvårdens inverkan för landet som helhet bör därför skogsmarkens belägenhet i förhållande till vissa kultur- och landskapselement vara en god utgångspunkt. Sedan
1983 har sådan information insamlats för riksskogstaxeringens provytor.
Resultaten framgår av tabell 2.4 och figur
Bedömningen görs för en provyta med 10 m radie. Definitionerna
av
klasserna framgår av fotnoter till tabellen. Om villkoren för mer än en
klass uppfylls anges den av klasserna som förekommer längst till vänster i
tabellen. Vissa av kolumnerna avser skogsmark där det virkesproducerande skogsbruket skall eller bör modifieras, medan andra kolumner avser
skogsmark i viss belägenhet utan någon bedömning av angelägenhetsgraden för modifieringar. Observera dock att naturreservat med långt gående
restriktioner för ett virkesproducerande
skogsbruk, i riksskogstaxeringen
inte klassificeras som skogsmark
område och därför
utan som fridlyst
inte alls ingår i den areal som redovisas i tabell 2.4.
Norrlandslänen har lägst andel av skogsmarken i speciell belägenhet.
Undantag är Norrbottens lappmark och Härjedalen, beroende på förhållandevis stor andel skyddsskog och skog nära vatten
skogsmarken är här
belägen i älvdalarna och nära sjöarna.
Storstadslänen har som väntat störst andel av skogsmarken belägen nära
Att Malmöhus län har lägre andel i speciell
natur- och kulturelement.
belägenhet än såväl Södermanland som Blekinge torde bero på att de
tätbefolkade delarna huvudsakligen är omgärdade av jordbruksmark.
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Tabell 2.4 Skogsmarkensfördelning på belägenhetenligt riksskogstaxeringen 1983-87 samt antal innevånare
enligt folk- och bostadsräkningen1985. skogsmark nedan skogsodlingsgränsen.
Skogs- lnne- Skogs- Skydds-Reser- Bebygg-Väg Vatten5Bedöm-SummaÖvrig
Kod Område
skogselse
-100 m -100 m ning
mark vânare mark/ skog vat
mark
-100 m
innevånare
Procent
1000 ha 1000 ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
.7.8
29
30
31

Vbtn Lappm
Vnrl Medel
Vnrl Ang
Nbtn Kustl
Vbtn Kustl
Gävl Häls
Jmtl Jmtl
Orcbro
Uppsala
Kopp utom S1
Kalmar
Jönköping
Värmland
Kopp S1
Halland
Nbtl Lappm
Gotland
Kronoberg
Jmt1Hrjd
Skaraborg
Gävl Gävl
yästmanland
Qstergötland
Alvs Dals
Kristianstad
Alvs Västg
Malmöhus
Södermanland
Blekinge
Göteborg
Stockholm

Hela landet

1951
562
1 153
1 799
1349
1 133
2187
569
421
1824
723
693
1325
225
295
2 124
138
628
616
382
336
386
607
210
288
495
84
329
190
194
285

47
125
138
193
198
142
121
270
252
280
238
301
280
4
240
69
56
174
13
271
147
255
394
84
281
343
750
250
151
716
1578

41.5
4.5
8.4
9.3
6.8
8.0
18.1
2.1
1.7
6.5
3.0
2.3
4.7
56.3
1.2
30.8
2.5
3.6
47.4
1.4
2.3
1.5
1.5
2.5
1.0
1.4
0.1
1.3
1.3
0.3
0.2

0.1
0
0.1
0
0
0.1
1.2
0
O
0.1
0
0.1
0
0
0.1
1.6
0.1
0
1.4
0
0
0
0
0
0
O
0.8
0
0
0
0

0.1
0
0.4
0
0.2
0
0
0
0.7
0
0.1
0
0.4
O
0.2
0
0.5
0.1
O
1.0
0.5
0.7
0.1
0
0.1
0.1
1.7
1.6
1.2
1.2
3.0

0.9
1.1
1.1
1.7
1.8
2.3
0.9
3.3
4.1
2.6
3.9
3.5
3.4
0.6
4.7
0.5
5.4
4.2
1.4
4.7
4.2
4.3
4.5
4.7
7.7
6.5
6.5
6.1
8.3
9.2
8.5

0.8
0.4
0.3
0.8
0.6
0.9
0.8
0.5
0.9
0.6
0.8
1.3
0.9
2.7
0.7
1.0
0.5
0.9
1.5
1.7
0.9
2.0
0.7
1.0
0.9
1.4
2.1
0.8
0.4
0.9
1.5

2.8
3.7
3.1
3.0
3.3
2.9
3.6
3.1
1.5
4.0
2.7
3.0
3.1
4.7
1.9
4.0
1.3
3.2
4.6
1.8
3.9
2.7
4.7
4.7
1.3
3.3
1.1
5.7
4.1
3.2
4.7

0.3
0.3
0.5
0.3
0
0.4
0.1
0.1
0.3
0.2
0.3
0
0.1
O
0.5
1.0
0.9
0.4
0
0.4
0.2
0.2
0.4
0.2
0.8
0.3
1.3
0.3
0.6
0.7
2.9

5.0
5.5
5.5
5.8
5.9
6.5
6.6
7.0
7.5
7.5
7.8
7.9
7.9
8.0
8.1
8.1
8.7
8.8
8.9
9.4
9.7
9.9
10.3
10.6
10.8
11.6
13.5
14.5
14.6
15.0
20.6

95.0
94.5
94.5
94.2
94.1
93.4
93.4
93.0
92.5
92.5
92.2
92.1
92.1
92.0
91.9
91.9
91.3
91.2
91.1
90.4
90.3
90.1
89.6
89.4
89.2
88.4
86.5
85.5
85.4
84.8
79.4

2410

8 361

2.9

0.3

0.2

2.7

0.9

3.3

0.3

7.7

92.2

Beståndetpå provytan bör slutavverkas, eftersom det utgör skydd mot sand-och jordllykt eller beroendepå
att ytan ligger inom ett område med extrem klimatisk belägenhetnära tjällgränsen med stora föryngringssvårigheter.
3 Naturreservat eller dylikt dock
ägoslaget fridlyst område for vilken någon typ av restriktion för
skogsbruk föreligger. t.ex. förbud mot slutavverkning.
3 Provytan ligger inom 100 m från permanent bebyggelse,fritidshus eller permanent anläggning for friluftslivet. Elljusspår räknas som sådan anläggning, men inte andra slag av motionsspår.
Provytan ligger inom 100 m från läns- eller riksväg.
5 Provytan ligger inom 100 m från havet eller från sjö som är minst 5 ha stor eller från naturligt vattendrag som
vid normalt vattenstånd är minst 5 m brett.
Enligt lagledarens bedömning är konventionellt skogsbruk på ytan orimligt p. g.a. landskapsbild, rekreationsvärde. säregennatur eller dylikt.
De uppgifter som framgår av tabell 2.4 och figur 2.1 styrker de slutsatser
att
som Wilhelmsson 1989 kommer till. Dessa är, sammanfattningsvis,
för
den långsiktiga inverkan
av naturvårdshänsyn på virkesproduktionen
den del av skogsmarken i norra Sverige som är belägen nedanför skogsodlingsgränsen uppgår till ca 3 procent. För stora delar av mellersta och södra
Sverige kan denna inverkan vara ca 4-5 procent. I de befolkningstätaste
länen kan effekten vara högre, upp till ca 10 procent.
På kort sikt, en eller ett par tioårsperioder, kan dock effekten vara större
skog medför brist på
om kraven på överhållning av slutavverkningsmogen
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1 Bedömning
alternativt
sammanlagt

Reserva
Skyddsskog

Vatten - 100m
Väg - 100m
Bebyggelse

- 100m

Andel av skogsmarksareal
°/.
2018å

16:
14:
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:Apr

IO-
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ä

O
Figur 2.1 SkogsmarkensFördelning på belägenhetenligt riksskogstaxeringen 198387. skogsmark nedan skogsodlingsgränsen.Vilka län eller länsdelar som
avsesmed de olika koderna framgår av tabell 2.4
slutavverkningsbar
skog. För Stockholms län sänks den möjliga slutavverkningsvolymen
med ca hälften och den totala avverkningsvolymen
med ca en tredjedel för en enstaka tioårsperiod Wilhelmsson
1989. Man
kan därför inte komma med några säkrare påståenden med mindre än att
för åtminstone ytterligare ett antal län
man gör avverkningsberäkningar
eller länsdelar.
En reservation bör också göras for att synen på avvägningen mellan
virkesproduktionen
och naturvärden kan förändras över tiden. FAO/ECE
Timber Section 1986 bedömer i en virkesbalans för Europa att efterfrågan på skogens andra produkter än virke kommer att växa snabbare än
efterfrågan på virke.
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och

Kostnads-

nyttoaspekter

på naturvårdshänsyn

i

skogsbruket
Rationella

och irrationella

konflikter

Kostnaden för ett visst utnyttjande av ett skogsområde är värdet av den
bästa alternativa användningen. I fall där det bara finns två alternativ för
att utnyttja ett skogsområde, nämligen att antingen omedelbart slutavverka den stående skogen eller att upplåta den som rekreationsområde, är det
Kostnaenkelt att åtminstone i princip specificera alternativkostnadema.
den för att etablera ett rekreationsområde är nettoinkomsten från slutavverkning, medan kostnaden för att utnyttja den stående skogen till avverkning är den totala välfärdsökande effekt, på något sätt värderad i monetära
mått, som rekreationsområdet skulle ha haft för de som skulle ha utnyttjat
det. Ibland är det relevant att göra sådana jämförelser mellan klara alternativ som utesluter varandra. Oftast rymmer dock de avvägningar som skall
och andra intressen inslag av både konflikt
göras mellan virkesproduktion
skogsbruk har vanligen konsekvenser av
aktivt
komplementaritet.
Ett
och
för
negativ
positiv
och
t.ex. naturvård, rekreation, renskötsel
både
natur
modifieringar
fordrar
Naturvårdshänsyn
av skogsbruket, men är ofta
etc.
l vissa fall innebär detta att
förenliga med en fortsatt virkesproduktion.
kommer att vara oförändrad och den kostnad som
virkesproduktionen
uppstår är därför enbart de merkostnader som anpassningen av skötselmetod medför.
är emellertid inte
Konflikter mellan olika markanvändningsalternativ
utnyttjandealtervisst
rationella. Ibland är ett
alltid samhällsekonomiskt
följd
till
ändå
nativ inte fördelaktigt i sig, men aktualiseras
av marknadstill följd av
snedvridningar
avsedda
suboptimering, icke
imperfektioner,
förhindrar
naturvårdshänsyn
Om
regleringar, bidrag och skatter etc.
ex.
kostnad.
egentlig
ingen
detta
genomförs
har
så
alternativ
att ett sådant
Det är i själva verket förhållandevis vanligt att motsättningar mellan
naturvård och skogsbruk hör hemma i denna kategori. Skälet till detta är
att delar av skogsbruket, av olika skäl, opererar på eller bortom den gräns
vid vilken det ekonomiska värdet av resultatet uppväger värdet av de
resurser som uppofTras. Tre sådana områden skall här nämnas.
betydande
Slutavverkning
av stående skog ger vanligen upphov till
se
fjälltrakterna
särskilt
i
nettoinkomster,
men undantag förekommer
nollzonens
beräkningar
för
Wilhelmsson 1989 och Hultkrantz 1987
av
omfattning.
Av detta följer emellertid inte nödvändigtvis att överhållning av slutavverkningsbar skog i ex. ett område nära ett bostadsområde behöver utgöra en samhällsekonomisk kostnad, även om det innebär en
kostnad för den enskilde skogsägaren. Skälet är att skogstillståndet i landet
innebär i ett rimligt skötselprogram på nationell nivå att en betydande
under de
bestånd kommer att "överhållas
mängd slutavverkningsbara
närmaste decennierna se LU 1987, bil. 6. Minskade avverkningar under
rekreationsintressen ökar,
en period i ett område där hänsynstagande till
kan därför, via prisbildningen på virkesmarknaden, tänkas leda till ökade
virkesuttag i andra områden.
Nuvärdet av den framtida virkesproduktion
som blir resultat av föryngringsåtgärder och andra skogsvårdsåtgärder som leder till ökat virkesuttag
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först på mycket lång sikt är, med svenska Förhållanden, i allmänhet lågt.
Som visades i LU 1987, bil.
s. 111, har, vid ett avkastningskrav på tre
enbart en tredjedel av skogsmarken ett kalprocent, uppskattningsvis
marksvärde som överstiger noll, givet att framtida virkesproduktion
förutsätter investeringar i form av plantering med det plantantal etc. som föreskrivs i Skogsvårdslagen. Detta utesluter inte att aktiva återväxtåtgärder
på skogsmark ofta är berättigade på egna grunder. Självföryngring
har
ofta lägre kostnad, kostnaderna kan bli lägre med modifierade planteringsmetoder och faktiska kostnader och intäkter kan i det enskilda fallet
vara helt annorlunda än vad enkla schablonberäkningar antyder. Vidare
kan plantering m.m. ge väsentliga fördelar som åtgärd för att minska
miljöförstöringen
bl.a. genom att förkorta den efterav avverkningar,
följande kalmarks- och ungskogstiden och därmed den totala markareal
som upplevs vara kal.
Klart är emellertid att kostnaden, i form av framtida virkesbortfall, for
att av naturvårdshänsyn avstå från att anlägga skog på icke skogsmark är
ofta låg eller ingen alls. Således har de begränsningar av planteringsprod. hagmarker 5§3-programmetetc.
gram för myrmark se SOU 1978:6,
som föranletts av naturvårdsskäl knappast inneburit någon kostnad se
Hultkrantz 1983 för en diskussion av dessa program. Skogsplantering på
åkermark är inte alltid lönsam se dock Albrektsson 1988 som diskuterar
alternativ med korta omloppstider.
Detta gäller än så länge även energiskogsodling på åkermark se Bolin, Rabinowitz och Zweigbergk 1988,
Lunnan 1989 och Parikka 1989. Givetvis kan dock trädplanteringar
på
sådan mark även ge positiva miljöeffekter
alternativ
till
förex. som
buskning.
En tredje omständighet som kan innebära att kostnaden för naturvårdshänsyn är låg eller ingen alls är riskaspekten. I den mån sådana hänsyn
bidrar till ett mer varierat skogstillstånd kan de minska den totala risken i
skogsinvesteringama.
Det bör dock observeras att risktagande inte till
varje pris bör förhindras. Den ökade risk som t.ex. introduktion
av ett
främmande trädslag eller förädlat genmaterial innebär kan mer än väl
uppvägas av en hög förväntad avkastning. Om naturvårdshänsyn förhindrar projekt där så är fallet så har de en kostnad. Det finns emellertid skäl
att misstänka att en viss schablonmässighet i skötselmetoder, detaljerade
regler i anvisningarna till Skogsvårdslagen m.m. generellt leder till en
alltför låg grad av diversifiering i svenskt skogsbruk.

Kostnad för naturvårdshänsyn
Vilka är då kostnaderna för de naturvårdskrav som ställs på skogsbruket
Svaret beror först och främst på huruvida det är virkesuttaget från befintliga skogar som påverkas eller om det är virkesproduktionen
först på lång
sikt som reduceras. I det förra fallet kan kostnaden vara hög, i det senare är
den, i enlighet med det ovan sagda, låg.
Inför LU87 utförde Hans Andersson Andersson 1986 vid Skogsstyrelsens prognosavdelning, på grundval av kostnadsuppgifter som hade tagits
fram av Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, vissa ekonomiska beräkningar
för de skogsskötselaltemativ
långsiktiga
som presenterades i AVB-85
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avverkningsberäkningar
utförda av Skogshögskolan. Dessa utnyttjades i
LU87, bilaga
kapitel
till en samlad ekonomisk värdering av nuvärdet
av de olika skötselprogrammen.
l AVB-85 finns ett skötselalternativ, "mera mångbruk,
som är avsett att
vad gäller naturvårdshänsyn. Detta
representera en ökad ambitionsnivå
alternativ utgår från avverkningsberäkningarnas
basscenario som sedan
modifierats på en rad punkter. Dessa innebär att l vissa skogsområden,
totalt 184.000 ha, undantas helt från skogsbruk, 2 ett särskilt anpassat
skogsbruk bedrivs på 400.000 hektar, huvudsakligen med hänsyn till friluftslivet, 3 vissa anpassningar görs generellt ifråga om föryngringsmetoder, lövträd gynnas, contortaprogrammet
avvecklas, hyggesstorlekar och
gödsling minskas.
Det samlade effekten av dessa modifieringar
pâ det framtida avverkningsförloppet beräknat med en skoglig, icke-ekonomisk modell är till en
början måttlig. Under 1990-talet beräknas de ökade naturvårdshänsynen
reducera avverkningarna med 1,2 procent. Skillnaden mellan alternativen
ökar efterhand under nästa sekel, men först i slutet av beräkningsperioden,
dvs. efter år 2050, blir den märkbart större ca 15 procent.
Den årliga minskningen av nettointäkter summan av intäktsbortfall
under 1990-talet beräkpga. minskad avverkning och kostnadsökningar
Mkrz.
Andersson
till
238
hänför
Därav
sig
184
Mkr. till intäktsbortnas av
fall pga. minskad avverkning och 54 Mkr. till ökade produktionskostnader.
Det faktum att de ökade hänsynen leder till minskad långsiktig produktion har liten betydelse för det ekonomiska utfallet. Med utgångspunkt
.
från nuvärdesberäkningarna
i LU87, bil.
kap.
kan annuiteten årskostnaden för den samlade intäktsminskningen
beräknas till mellan 250
Mkr. 6 procents ränta och 350 Mkr. 3 procents ränta. Av kostnaden
ligger den största delen i Syd- och Mellansverige och så gott som ingenting
annuitet
12 till 15 Mkr. inom de nordligaste 40 procenten av landets
skogsmark balansområde
Detta gäller emellertid kostnaden för utökade naturvårdshänsyn. Med
utgångspunkt från den grova bedömning av avverkningsbonfallet
till följd
2 Detta, liksom följande
värden, är uttryckta i
av naturvårdshänsyn enligt gällande regler som gjordes i föregående av1985års priser med 1995
snitt kan en lika grov skattning av den totala kostnaden för dessa göras.
års prognosticerade tekDen enda kostnadspost av betydelse som tillkommer torde vara kostnaden
nik. Att blanda historiska
för virkesbortfall, vilket uppskattades till cirka 5 procent. Denna kostnad
relativpriser med framtida produktivitetstal som
uppgår med samma förutsättningar som tidigare till ca 770 Mkr.
till en större eller
Sammanfattningsvis
skulle alltså den totala kostnaden för existerande
mindre del är resultatet
naturvårdsrestriktioner
i skogsbruket uppgå till i storleksordningen tre
av anpassningartill relativprisernas utveckling
kvarts miljard kr. per år. Tillkommande
hänsyn och restriktioner kan
är en olycklig skogstekkomma att öka denna med ytterligare en kvarts miljard kr.
nisk kutym som tenderar
att överskatta framtida
Naturvårdshänsynen har självfallet även en samhällsekonomisk intäktsnettointäkter och som
sida, dvs. det bidrag till att öka välfärden i vid mening som genereras.
försvårar tolkningen av
Studier av betalningsvilja är ett forskningsfält under stark utveckling som
många intressanta analyser. Vi är här emellertid
redan har bidragit med ett underlag för att i monetära termer precisera
endast intresseradeav
storleksordningen av vissa sådana effekter. I nästa avsnitt ges en översikt
storleksordningar och
kan därför bortse från
av de resultat som har erhållits i sådana studier.
den missvisning som detta ger.
3 19-784
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Värdet av naturvårdshänsyn

i sk0gsbruket3

Att i ekonomiska termer ge en sammanfattande värdering av naturvårdshänsyn i skogsbruket är naturligtvis en omöjlig uppgift. Detta betyder å
andra sidan inte att ingenting kan sägas. Vi skall i detta avsnitt referera
några studier som genomfört ambitiösa försök att göra vissa sitfermässiga
Tekniken för
preciseringar. Flera av dessa bygger på enkätundersökningar.
va1uation"
är under
contingent
material
värderingar på basis av sådant
skall
resultaten
och
många
dock
snabb utveckling. Problemen är
ses med
1987
a.
Johansson
kring
detta
diskussion
för
se
stor försiktighet
Effekterna av skogsbruk på flora och fauna kan vara såväl negativa som
positiva. Skogsbruk leder alltid till att den naturliga balansen rubbas och
vissa arter gynnas, medan andra
förändras
att artsammansättningen
missgynnas. Exempelvis gynnas älg och hare av kalhuggning, plantering
och gödsling. Lövslybekämpning och röjning påverkar däremot hjortdjuren negativt.
Förhållandena för många hålhäckande och risbobyggande fågelarter försämras och tjäderns spelplatser försvinner vid avverkning. Vid övergång
från gran- till tallbestånd minskar både fågeltätheten i stort och antalet
1985. Påverkan mellan
granskogsbundna arter Statens naturvårdsverk
skador på skogen,
förorsakar
Viltet
ömsesidig.
skogsbruk och vilt är dock
skogsbruket.
för
kostnader
till
vilka ger upphov
har gjort en undersökning i vilken han försöker
Johansson l987b
för att rädda 50-100 procent av 300
betalningsvilja
människors
skatta
utrotningshotade skogslevande djur- och växtarter. De intervjuade persovilka innebar olika hög
nerna hade att ta ställning till fyra olika program
grad av bevarande. Betalningsviljan varierade med de olika programmen
och resultaten för tre av dem visas i tabell 2.6.
Betalningsviljan ökar med antalet räddade arter. Resultaten i kolumnen
längst till höger i tabellen kan tolkas som att om 150-300 utrotningshotade djur- och växtarter dog ut skulle det kosta samhället 150- 360 miljoner
kr. nuvärden vid en räntesats på 3 procent.
l Sverige finns ungefär 20 däggdjur och 40 fågelarter, som lämpar sig för
jakt. Mattsson 1988 har uppskattat jaktvärdet för olika arter, genom att i
för att bedriva jakt. I
undersöka betalningsviljan
en enkätundersökning
urvalet ingick 2 500 jägare. Dessa tillfrågades om både totalt jaktvärde och
för att köpa samma
om vad de maximalt skulle kunna tänka sig att betala
mängd kött som de erhåller genom jakt. Mellanskillnaden är rekreationsvärdet. I tabell 2.7 sammanfattas resultaten, som gäller hela landet.
Köttvärdet för älg utgjorde ca 40 procent av det totala bruttojaktvärdet.
fram konsumentFör annat vilt var andelen knappt 20 procent. För att
Tabell 2.6 Betalningsvilja för att rädda 300 hotade djur- och växtarter.

3 Detta avsnitt bygger på
en litteraturöversikt som
har skrivits av fil kand
Ulrika Bergfors vid institutionen för skogsekonomi. SLU och som ingår i
Bergfors 1989.

Andel räddade
arter. °/o.

Kr./pers

KL/pers
och år

Totalt
Mkr.

Totalt
Mkr./âr

100
75
50

1405
854
6l 2

42
26
18

11900
7 300
5 200

360
220
150

Källa: Johanssonl987b

Tabell 2.7 Jaktvärde i Sverige är 1986. Mkr., 1988års prisnivå.

Jaktvärdc brutto
Köttvärdc
Rekrcationsvärde
Konsumentövcrskott

Älg

Övrigt

Summa

963
386
578
505

623
129
494
411

1586
515
1071
9l 7

Källa: Mattsson 1988
drogs jägarnas kostnader t.ex. vissa
överskottet, dvs. nettojaktvärdet,
avgifter och resekostnader ifrån bruttovärdet. Konsumentöverskottet
utgjorde ca 58 procent av detta bruttovärde. Älgens jaktvärde uppvisade
stora geografiska skillnader. Det var betydligt större i södra än i norra
Sverige. Detta beror på att såväl älgtätheten som antalet jägare är större i
södra delen av landet. Jaktvärdets ökningstakt är avtagande når älgpopulationen ökar.
Bär och svamp är andra nyttigheter som produceras i skogen och som
delvis omsätts på en marknad. En stor del av de bär som plockas och
nästan all svamp avses dock för husbehov. Det totala samhällsekonomiska bruttovärdet torde, liksom jaktvärdet, vara uppdelat i två kategorier;
och ett rekreationsvärde. Något försök att
ett bär- eller svampvärde
uppskatta rekreationsvärdet har inte gjorts, men en grov uppskattning av
bärvärdet är möjlig att göra med hjälp av offentlig statistik. Sommaren
1977 plockades 78 miljoner liter skogsbär blåbär, lingon, hjortron och
hallon inkl. trädgårdshallon.
Försäljningsvärdet till uppköpare för den
motsvarande mängden blåbär och lingon samt halva mängden hallon var
med 1986 års priser i 1988 års penningvärde 510 Mkr. Hjonronskörden
kan värderas till 1 10 Mkr. 50 kr./kg. Det plockades samma sommar ca 22
miljoner liter svamp. Om marknadspriset är 30 kr./liter så skulle värdet av
detta vara 660 Mkr. Marknaden för svamp är dock liten i förhållande till
konsumtionen så detta kan vara en stor överskattning av värdet. Klart är
dock att svampvärdet uppgår till flera hundra miljoner kr. Sammanlagt
kan alltså värdet av skogsbär och svamp, efter plockning, i runda tal
uppskattas till en miljard kronor. Om rekreationsvärde och plockningskostnad balanserar, vilket kanske inte är ett alldeles orimligt antagande,
ger detta ett mått på nettovärdet av skogsbär och svamp.
Hur påverkar då skogsbruket tillgången på bär och svamp Även om
skogsbrukets påverkan inte utretts fullständigt, finns vissa resultat redovisade av Kardell 1979 och Eriksson och Kardell 1987. Blåbärstillgången
är som störst i medelålders och äldre skog, dvs. skog äldre än 60 år.
Slutavverkning leder till att 60 till 70 procent av blåbärsriset försvinner
minskar. Lingon berörs mindre; täckningen riset
samt att feniliteten
minskar, men fertiliteten ökar. Hallon gynnas av byggen och både täckning
och fertilitet ökar, speciellt sex till tio år efter avverkningen. Efter slutavverkning minskar mängden matsvamp med 85 till 95 procent, beroende på
om fröträd lämnas eller inte. Dessutom minskar antalet svampsorter, dvs.
svampfloran utarmas. Gallring och röjning tycks ge små men positiva
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för blåbär, lingon och hallon. Svamptillgångeffekter på bärproduktionen
inte
gallring,
berörs
men det förefaller som om kvävegödsling ger
av
en
negativ påverkan. Det är också påvisat att kemisk lövslybekämpning med
fenoxisyror försämrar smaken på och produktionen av bär.
Hur skogsvårdsåtgärder, då främst dikning, påverkar tillgången på hjortron är inte helt klart. Vissa undersökningar tyder på att dikning leder till
1984.
minskade skördar, medan andra visar motsatsen Kortesharju
Övrig flora påverkas också av skogsbruk på liknande sätt som faunan
dvs. att vissa arter gynnas och andra missgynnas. Skogsvårdsåtgärder som
röjning och gallring ger en artrikare flora. Gödsling ökar tillväxten för
örter, men mossor och lavar minskar Statens naturvårdsverk 1985.
Kriström 1989 tillfrågade l 100 slumpvis utvalda hushåll vad de skulle
vara villiga att betala för att bevara elva urskogsområden runt om i
Sverige. Urskogsområdena valdes med tanke på att en konflikt mellan
skogsbruk och bevarande måste föreligga känsliga skogsmiljöer och primära rekreationsområden.
efter uteslutning av två protestDen genomsnittliga betalningsviljan,
bud, blev l 072 kr. per hushåll, medan medianvärdet låg på 212 kr.
i
l denna undersökning gjordes ett försök att dela upp betalningsviljan
brukar- och existensvärden. Detta gjordes genom att ett antal frågor ställdes, där den svarande skulle ange motiv till bevarande. Fyra alternativ
gavs och respondenten kunde välja ett eller flera av dem: 1 egna naturupp2 andra människors möjlighet att besöka områdelevelser brukarvärde,
3 andra skäl och 4 inga motiv till bevarande. 88 procent av
na altruism,
svaren ingick i någon av de kombinationer som visas i tabell 2.8 där också
den genomsnittliga betalningsviljan efter dekomponering redovisas.
fler olika
kann förvänta sig, visar resultaten att
Som man intuitivt
värden en person upplever, desto högre betalningsvilja uppvisar han/hon.
Den som själv aldrig besökt eller inte planerar att besöka något av områdena, kan uppleva ett värde genom att andra människor får tillgång till
Deras betalningsvilja är helt naturligt också lägst. Om
resursen altruism.
på 3 procent, blir
man antar att hushållen har en diskonteringsränta
betalningsviljan per hushåll och år drygt 32 kr.
Med ledning från denna undersökning kan den totala årliga betalningsviljan hos samtliga svenska hushåll för ett bevarande av dessa urskogsområden beräknas till mellan 120 Mkr. 3 procents ränta och 240 Mkr. 6
procents ränta.

Tabell 2.8 Total och dekomponeradbetalningsvilja.
Motiv

Genomsnittlig betalningsvilja
Kr/hushåll

Brukarvärde
Brukarvärde och altruism
Brukarvärde, altruism och andra motiv
Altruism

l 039
l 345
l 799
753

Totalt

l 072

Källa: Kriström 1989

3-v

Turismsektorn
sysselsätter idag ungefär lika många människor som
skogsbruket och den årliga omsättningen uppgår till ca 30 mdr kr. per år.
Denna näring innehåller en självständig och utvecklingsbar möjlighet att
tillvarata skogstillgångarna på ett alternativt sätt. Man kan givetvis hävda
att de flesta turister håller sig till städer, kulturbygder och badstränder etc.
och att endast en liten del besöker skogsmiljöer av mer vildmarksbetonad karaktär. Men kanske är det just förekomsten av orörda skogar, den
sista riktiga "vildmarken
i Europa, som gör Sverige till ett lockande och
exotiskt land, även om nu besöket inskränker sig till en vecka i huvudstaden se Paulsson 1983.
Behöver då turismen komma i konflikt med skogsbruket Förhållandet
mellan rekreation och skogsbruk är som tidigare nämnts, ganska komplicerat eftersom det föreligger samband av både negativ och positiv art dem
emellan. Vissa områden,
ex. delar av de fjällnära skogarna är pga. svag
lönsamhet i skogsbruket mer lämpliga för naturvård och rekreation. I
allmänhet gäller emellertid att skogsbrukets och rekreationens anspråk på
skog väl kan kombineras. En möjlighet vore kanske att också se skogsbruket som en verksamhet i sig, som kan locka turister Paulsson 1983.
Ett ökat friluftsliv behöver dock inte bara vara av godo för naturvården.
Störningar i fågellivet pga. vandringsturism och skotertrafik hör till de mer
allvarliga problemen, liksom trampskador på känsliga lavmarker. Paulsson anser att vissa åtgärder visserligen är nödvändiga för att undvika
störningar och slitage, men att förhållandet mellan turism och naturvård
på det stora hela är symbiosartat.
värdering av jordbrukslandskapet
Drakes 1987
visar att inte bara
borttagande av skog utan även tillkomst av skog har ett negativt miljövårde. Alternativet till att bevara jordbrukslandskapet
antages i denna undersökning vara att plantera antingen gran- eller energiskog på de aktuella
blir alltså detsamma
ytorna. Värdet av att bevara jordbrukslandskapet
värdet
inte
nyplantera
skog.
att
som
Undersökningen genomfördes av SIFO år 1986 och urvalet var drygt
1000 personer från hela landet. Ett antal attityd- och kontrollfrågor ställdes först för att avslöja motiv till bevarande. Alternativet många djur och
växter är beroende av jordbrukslandskapet
fick den största relativa betydelsen 47 procent.
Betalningsviljan för ett bevarande uppskattades till 606 i 300 kr per
värde
person och år. Drake drar dock slutsatsen att jordbrukslandskapets
antagligen ökar över tiden. Vid plantering av granskog på åkermark blir
landskapsbilden mörkare och framkomligheten
dålig, eftersom plantorna
sätts tätare än vid vanliga planteringar Hultman
1976. Om alternativet
till plantering är åkerbruk, leder dock även detta till begränsade möjligheter att beträda marken. Är den alternativa användningen däremot betesmark betesvall och hagmark, så är såväl tillgängligheten som variationen
i flora och fauna betydligt större.
I en av studierna gjordes ett intressant försök att uppskatta folks värdering av olika markanvändning, genom att låta dem poängsätta åker-, betesoch hagmark. De tre marktyperna illustrerades med hjälp av fotografier
och information
gavs om förekomst av antal djur- och växtarter som
förekommer. Resultatet kan sägas verifiera resonemanget ovan. Den ge-
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Tabell 2.9 Betalningsvilja för bevarandeav jordbrukslandskapet. Genomsnitt för hela
riket. Kia/ha och år. 1988 års prisnivå.
Åker
Betesvall
Hagmark

958
l 830
2 312

Alla marktyper

1 138

Källa: Drake 1987
nomsnittliga betalningsviljan är betydligt högre för hagmark än för åkerefter
mark. l tabell 2.9. ovan redovisas resultaten för betalningsviljan
omräkning till kronor per hektar.
Dessa resultat bör, enligt Drake, snarast vara en underskattning
av
betalningsviljan med tanke på tillvägagångssättet. Om kostnaden för nedläggning understiger dessa värden blir tolkningen således entydig: Nedläggning bör motverkas. Av intervjuerna framgick också att människor har
svårt att uppfatta långsamma förändringar i landskapsbilden, vilket
detta är frågan om. Hela 45 procent av de intervjuade uppgav att de inte
märkt att några förändringar mot ett mer monotont landskap skett under
de senaste 20 åren.
Ett alternativ till skogsodling på nedlagd åkermark är betesdrift. I södra
och mellersta Sverige är det aktuellt främst på s. marginella jordar, dvs.
landskapstyper av hagmarkskaraktär vilka klassas som skogsmark. Kardell 1984 redogör för de försök, som påbörjades redan 1961, med olika
på fastigheten Tagel i Kronobergs län.
alternativa markutnyttjandeformer
De olika markanvändningsalternativ
som jämfördes var 1 betesdrift med
får 35 procent och nötboskap 65 procent, 2 skogsodling med gran,
björk respektive ek, 3 naturlig igenväxning samt 4 mekanisk röjning. Det
och
företagsekonomiska utfallet visade att samtliga skogsodlingsalternativ
mekanisk röjning gav bättre resultat än betesdrift. Den betesdrift det är
frågan om i detta fall bedrivs dock med hjälp av anställd arbetskraft.
Kostnaden för betesdrift på Tagel uppskattades till ca 5 260 kr. per hektar
och år och för mekaniska röjning 525 kr. Dessa alternativ har dock även
intäkter eftersom de bidrar till att hålla landskapet öppet, vilket människor värderar positivt.
för bevarande av beEnligt Drakes undersökning är betalningsviljan
tesvall i genomsnitt l 830 kr. och för hagmark 2 312 kr. per hektar och år,
så i Tagels fall skulle mekanisk röjning ge en nettointäkt på 1 300-2 100
kr. medan betesdrift skulle ge en förlust på ca 2 950-3 430 kr. per hektar
fall vara det
och år. Mekanisk röjning kan således i vissa, eller många ,
alternativet
hålla
nedlagd
åkersamhällsekonomisk
synpunkt
bästa
att
ur
mark öppen. Skogsodling är uppenbarligen inte den självklart bästa formen för att utnyttja sådan mark.
till skogsl norra Sverige är renskötseln ett markanvändningsalternativ
bruk. I figur 2.2 visas i vilka områden i Norrland där renskötsel respektive
skogsbruk förekommer och var de överlappar varandra. I figur 2.3 visas de
Likaväl som
områden som är speciellt viktiga ur renbetessynpunkt.
renskötsel,
så inneför
rationellt
driven
begränsning
innebär
skogsbruk
en
för
rationellt
drivet
skogsbruk.
begränsning
renskötsel
bär
en
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gräns för
renbetesområde

.

skogsodlingsgräns
ungefärlig

Figur 2.2 Skogsbruketsoch renskötselns utbredning i Norrland. Viktiga renskötselområden.
skogsbruket kan minska betesmängden och betets tillgänglighet samt
leda till en sönderstyckning av sammanhängande betesarealer. Samtidigt
finns det vissa effekter av skogsbruk som är positiva för rennäringen.
Skogsbrukets olägenheter består främst i plantskador och att ökad hänsyn
måste tas vid avverkning. Se Mattsson 1985.

Slutsatser
De "miljövårdsinvesteringar
som genomförs av skogsbruket är mycket
i
omfattande.
Enbart den årliga kostnaden för naturvårdshänsyn
skogsbruket, tre kvarts miljard kronor, gör att skogsbruket i detta hänseeni sin helhet.
de hamnar på samma nivå, eller före, tillverkningsindustrin
Till detta kommer bl.a. kostnader för älgproduktionen
som i dagsläget
och förlorade
uppgår till ca 200 Mkr. per år omplanteringskostnader
sikt;
sikt
virkesförlusten
avverkningsinkomster
på
lång
kommer
på kort
att
bli betydligt större och kostnader för skador som åsamkas av renar.
En hög kostnadsvolym för miljöâtgärder i skogsbruket är emellertid inte

40

viktiga
särskilt
områden

Figur 2.3 Stilirre sammanhängande.särskilt viktiga renskötselområden.
Källa: Mattsson 1985

omotiverad. Arealmässigt utgörs hälften av vår miljö av skog. Virkesproduktionens stora ekonomiska betydelse bör inte överskugga det faktum att
även skogsbrukets produktion av Skogsmiljö
har ett betydande värde. I
mycket runda tal kan värdet av bär och svamp uppskattas till en miljard
kronor och värdet av älg och annan vilt till ungefär lika mycket exklusive
kostnaden för trafikskador.
Betalningsviljan för att bevara elva urskogsområden runtom i landet kan uppskattas till ett eller tvåhundra miljoner
kr. En mätning av betalningsviljan
för att rädda utrotningshotade
djuroch växtarter gav resultat av samma storleksordning. En viktig slutsats av
detta är att det ställs stora krav på skogsnaturvårdspolitiken.
Skogsmiljön
är huvudsakligen en icke prissatt extern effekt av skogsbruket. Det finns
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därför goda grunder För att bedriva en naturvårdspolitik
som ställer krav
på skogsbruket. Å andra sidan kan skogsbrukets kostnader för att uppfylla
dessa krav bli höga. Det ligger således i både skogsbrukets och naturvårdens intresse att denna reglering utformas omsorgsfullt.
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Den

svenska

skogsnäringen

och

Europa-

marknaden

kan illustrera den svenska skogsnäringens
Tre procenttal; 50-85-75,
relation till Europa och europamarknaden. Det första talet, 50, står för den
andel av Sveriges nettoexport som utgörs av skogsprodukter. Denna andel
har visserligen fallit, men ännu i mitten av 80-talet utgörs hälften av vår
nettoexport av skogsprodukter.
Talet 85 står för den andel av skogsnäringens export som går till Europa
som helhet, medan 75 är den andel som går till EG-området. Med en lätt
överdrift kan man säga att Sverige betalar huvuddelen av sin import av
främmande varor genom att exportera skog i olika varianter till Europa
och där speciellt till EG-området.

Sveriges

marknadsställning

i Europa

Mot bakgrund av europamarknadens stora betydelse är det av intresse att
göra en bedömning av den svenska industrins långsiktiga marknadsställning. En god utgångspunkt ges därvid av den historiska utvecklingen. I
nedanstående figurer utvisas den svenska europaexportens storlek, dels i

Europe;

Mechanical

woodpulp

G Market share
Ö Consump share

1974

1977

1980
Year

1983

1986
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1955

.

1965

1975

1985

Year
Figur 3.1 a-c Den svenska ställningen på europamarknaden för kemisk massa,
mekanisk massaoch fiberskivor.
relation till den totala importen till Europa Market
till den totala konsumtionen i Europa Consumption

Share, dels i relation
Share.

Som framgår av ñgurema 3.la-c
är den svenska marknadsställningen
for de angivna produkterna i stort sett vikande. Speciellt märkbar är
nedgången för fiberskivor, där Sveriges marknadsandel i Förhållande till
den totala importen till området fallit från ca 50 till ca lO procent. Den
kemiska massan har även den fallit kraftigt, från 40 till 20 procent på de
senaste 20 åren. Den enda produktkategori som behållit sina marknadsandelar de senaste decennierna är den mekaniska massan. Förklaringen till
detta är förmodligen Sveriges hittills
unikt låga elpriser.
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Utvecklingen
3.2a-c

för papper, papp och sågade varor belyses av figurerna
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.
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Europe;

Newsprint

0,8

0.6
4 Narkez share
Ö Censur; siaro

0,4
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0,0
1955

1965
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Year
Figur 3.2a-c Den svenskamarknadsställningen för tidningspapper, "övrigt papper
och papp" samt för sågadevaror.

Som framgår är den svenska marknadsställningen for två av varukategorierna: sågade varor och övrigt papper och papp" i stort sett oförändrad.
För båda dessa varukategorier gäller att Sverige står för ca 20 procent av
Europas totala import och för 5 10 procent av den totala konsumtionen.
För tidningspapper gäller att Sverige har en långsiktigt stigande andel av
marknaden. Andelen hari det närmaste tredubblats de tre senaste decennierna och speciellt stark har ökningen varit under 80-talet. Att Sverige
stärkt sin ställning på denna marknad förklaras troligen med samma som
anfördes då det gällde den mekaniska massans marknad, nämligen Sveriges låga elpriser.
Sammanfattningsvis gäller således att den svenska skogsnäringens marknadsställning i Europa har varit i stort sett oförändrad de senaste decennierna. Det har skett en långsiktig minskning av massans andel, men detta
motsvaras av en uppgång av förädlad massa, dvs. papper. Inom de olika
kategorierna har utvecklingen varit mest gynnsam för produktgrupper som
gynnats speciellt av Sveriges låga elpris. För en mindre
produktgruppñberskivor gäller att Sverige nästan helt konkurrerats ut på den europeiska
marknaden.

Skogstillgång,

ägande

och

avverkningar

i Sverige

och

Europa
För en långsiktig bedömning av Sveriges marknadsställning är givetvis den
fysiska skogstillgången avgörande. När vi i detta avsnitt redovisar data
kring Europas skogstillgångar har
delat in kontinenten i fem områden:
Norden, EG, Centraleuropa, Sydeuropa samt Östeuropa. Grovt skattat
står Sverige för nära hälften av skogstillgångarna och skogsuttaget i
Norden.

Eftersom tillväxten per stående volym varierar betydligt mellan regionerna, och eftersom det är tillväxten som är intressant för den långsiktiga
virkestillgången, utvisas i tabellen nedan hur tillväxten fördelar sig på de
olika regionerna.
Tabell 3.1 Europas skogstillväxt, fördelning på olika regioner. Milj kubikmeter u.b.
EGEG9.
Norden
EG
Centraleuropa
Sydeuropa
Osteuropa

127,4
l 12,7
22,4
76,6
90,0

Det bör observeras att siffrorna avser Förhållanden kring 1980. De är
också mycket osäkra, så är ex. talet för Norden en underskattning av nu
kända förhållanden. Förmodligen ger dock talen en god bild av den relativa fördelningen av Europas skogstillgångar.
För Sveriges del vet vi att det årliga uttaget av skog betydligt understiger
den årliga tillväxten. Mindre känt är att detta även gäller för Europa som
helhet. I tabell 3.2 nedan utvisas relationen mellan virkesuttag och tillväxt.
Tabell 3.2 Relationen mellan årliga uttag och årlig netto-tillväxt
regionerna. Procent.
Norden
EG
Centraleuropa
Sydeuropa
Osteuropa

av skog i de olika

78
70
74
67
87

i relation till tillväxten
Som framgår är det nordiska virkesuttaget
- sett
inte lågt vid en internationell jämförelse. I snitt avverkas i Europa
endast ca 70 procent av den årliga tillväxten, något som på sikt givetvis
medför en stark ökning av såväl mängden stående skog som den årliga
tillväxten.
Beträffande ägandeförhållanden skiljer sig Sverige från övriga Europa i
två viktiga avseenden. Det gäller dels andelen privatägd ägd av enskilda
samt bolagsägd skog, som är ovanligt hög i Sverige. Detta utvisas i figur
3.3 nedan, där vi istället för Norden utvisar förhållandena för de ingående
länderna.
Som framgår av figuren är det endast i ett land, Norge, som andelen
privatägd skog är större än i Sverige. För Europa som helhet ägs ca hälften
av skogsmarken av det offentliga mot endast ca 25 procent i Sverige.
Det andra förhållandet där Sverige skiljer sig gäller andelen bolagsskog. I
Sverige ägs ca 25 procent av skogen av skogsbolag. Finland är det land som
kommer efter med 7-8 procent, följt av Norge med ca 5 procent bolagsskogar. I Spanien, Portugal och Italien äger bolag några procent av marken, i övriga europeiska länder är andelen helt försumbar.
I sammanhanget kan det nämnas att man i flera europeiska länder
ex.
söker öka andelen bolagsFrankrike och Västtyskland
Storbritannien,
skogar, fr.a. av det skälet att man anser att bolagsskogar sköts bättre än
enskilda skogar.
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Figur 3.3 Skogsägandetfördelat på privat och offentligt. Ö Östeuropa, S Sydeuropa, CE Centraleuropa, EG - EG9, FI - Finland, SV Sverigeoch NO
Norge.
De siffror som givits för skogstillgångar kan, tillsammans med befolkningstal, utnyttjas för en fördelning av regioner på under- och Överskottsområden. Detta görs i figur 3.4 där andelen av befolkningen i Europa
avsatts mot andelen av skogstillväxten.
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Figur 3.4 Andel av skogstillväxt och andel av befolkning i Europa. För beteckningar,
se Föregåendefigur.
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I figuren är en 45°-linje inritad. Som framgår finns det i Europa tre
områden med en ungefärlig balans mellan befolkning och skogstillgångar,
nämligen Syd-, Öst-, och Centraleuropa. Det finns ett område med betydande skogsöverskott, nämligen Norden, och ett område med ett betydanFiguren kan användas för en prediktion
de underskott, nämligen EG9.
långsiktiga
handelsströmmar
for skogsvaror. Antag nämligen att konom
sumtionen på lång sikt då inkomster och annat utjämnats blir ungefärligen proportionell mot befolkningsstorleken. Antag vidare att den relativa
tillväxten inte förändrats nämnvärt, eller att en ökande andel befolkning
ex. i Sydeuropa också följs av en ökande andel skogstillväxt. Vi kommer då att som nu ha ett betydande överskottsområde, Norden, och ett
betydande underskottsområde,
EG. Netto kommer då handeln med
skogsprodukter att gå mellan dessa områden, som, kan man tillägga,
handeln gör idag. Eftersom inget av de antaganden som gjorts ovan är
speciellt orealistiskt, är det således en rimlig långsiktig prediktion, att
fördelningen av Europas skogstillgångar ger upphov till ett långsiktigt
stabilt handelsmönster med skogsprodukter som säljs från Norden till EG.

Skogspolitik

och

skogsbeskattning

i Sverige

och

Europa

Den svenska skogspolitiken kännetecknas av en långtgående reglering.
Som visas i kapitel 4 i denna rapport har den svenska Skogsvårdslagen
vuxit fram stegvis och byggts ut på så sätt att man ständigt lagt till nya
föreskrifter men sällan eller aldrig tagit bort några gamla. En jämförelse
med andra europeiska länder ger också vid handen att den svenska
skogsvårdslagstiftningen
hör till de mest detaljrika. För åskådlighetens
skull har i tabell 3.3 gjorts en enkel sammanställning av innehållet i några
europeiska länders skogsvårdslagar.
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Tabell 3.3 Sammanställning av olika skötsellöreskrifter i europeiska länders skogslagar.
Sköcselföreakrifteri europeiskaländersskogslagar.

Land

Föryngringskrav

Skötselregler

Slutawerkningallder

Ja

Avverkningsanmälan
Ja

Sverige

Ja

"Godskogsvård"

Norge

.la

"Godskogsvård"

Lägsta Ja
Högsta Nej

Frivilligt

Finland

Ja

"Godskogsvård"

Lägsta Ja
Rösta Nej

Frivilligt

Ja

Danmark

Ja

"Godskogsvård"

Frivilligt

Nej

scotbriunnien

Frankrike

Ja
normalt
" amendation

Ja

Driftsplan

Nej

Ibland

Nej

Nej

Frivilligt
obl ommenmottar
bidrag

Ja

Nej

Nej

Ja om 25ha
Frivilligt

Nej
Ja

vl.tty.kl.nd

Ja

Nej

Nej

Frivilligt

Schweiz

Ja

Nej

Nej

Frivilligt

Ja
Oftast

Ja
normalt

Nej

Nej

Frivilligt

Nej

Italien

Beträffande kravet på föryngringsåtgärder efter avverkning kan noteras
Storbritannien kan
att detta återfinns i så gott som alla länder. l Italien och
förbi kravet, och i Frankrike finns
undantagsfall
komma
i
visserligen
man
det bara som en rekommendation,
men som en grundläggande princip för
skogsvård återfinns kravet i alla europeiska länder.
har en
Vad gäller övriga regleringar gäller generellt att Sverige normalt
strängare lagstiftning än andra länder. Då det gäller skötseln av skogarna
gallring osv. har de nordiska länderna alla krav på en god
röjning,
skogsvård" dvs. något som närmast kan tolkas som ett förbud för "vanskötsel. Den närmare tolkningen av detta sker vanligen i form av ickeKravet på "god skogsvård återfinns emelbindande rekommendationer.
i Övriga Europa finns inga regler alls.
länderna,
lertid enbart i de nordiska
för Västtyskland, där angivelserdock
göra
En viss reservation måste man
på central nivå. Till detta
bestämmelserna
sig
till
hänför
na i tabellen ovan
länder-nivå.
föreskrifter
på
detaljerade
ofta
kommer
mer
återfinns sådana
Vad beträffar bestämmelser om slutavverkningsålder
vad gäller lägsta tillåtna ålder våra nordiska grannländer, i övrigt finns de
inte. Bestämmelser om högsta tillåtna ålder återfinns endast i Sverige.
Föreskrifter om driftsplan i Sverige skogsbruksplan är generellt sett obligatoriskt endast i Sverige. I Frankrike är dock driftsplaner obligatoriska
Storbritannien gäller obligatorium
om egendomen är större än 25 ha, och i
skogsplantering.
om man mottagit statliga bidrag för ex.
Vad slutligen beträffar bestämmelser om avverkningsanmälan, återfinns
att
denna i ett flertal länder. Avsikten med denna är emellertid oftast
speciär
miljöskäl.
Detta
oftast
avverkning,
pga.
söka förhindra oönskad
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ellt fallet i Schweiz och i Storbritannien, där miljöaspekterna är de tyngst
vägande i skogspolitiken.
Skötselföreskrifterna
ger naturligtvis enbart en sida av den förda skogspolitiken. Det är ingen överdrift att säga att det f.n. råder ett starkt
intresse för skogspolitiska frågor i Europa, något som nyligen manifesterats i ett flertal länder. Nya skogsvårdslagar har ex. antagits i Danmark,
Schweiz och Italien, och EG har nyligen antagit ett skogspolitiskt program.
Det är flera samverkande faktorer som ligger bakom det ökande intresset.
Det dominerande är dock insikten om skogens betydelse för miljön,
ex.
som fritidsresurs eller som bevarare av jord-, luft-, och vattenreserver. Det
är den ökande insikten om skogarnas miljömässiga betydelse som varit
avgörande för antagandet av de nya skogslagarna i de länder som nämnts
behovet att
ovan. Speciellt vad gäller Italien är miljömotivet-speciellt
framträdande.
förhindra jorderosionen
Vid sidan av miljön finns andra faktorer som befrämjat framväxten av
en mer aktiv skogspolitik i Europa. En sådan är jordbrukets problem. Det
i så gott som samtliga västeuropeiska
länväxande jordbruksöverskottet
der har bidragit till att man så gott som överallt antagit program för att
omvandla åkerjord till skogsmark. Generellt sett använder man sig här av
direkta subventioner till skogsplanteringar, och detta var även det medel
som EG beslutade om våren 1989.
En ytterligare faktor av betydelse är naturligtvis det faktum att handeln
med skogsprodukter ger ett underskott för många länder.Som framhävs i
underström i EG. Det
en annan LU-bilaga finns det en protektionistisk
misslyckas, ett
finns en risk, särskilt om de pågående Gattförhandlingarna
dennna tendens förstärks. Detta kan i så fall leda till en strävan till ökad
självförsörjning på varuområden där EG som helhet är nettoimportör.
För
EG som helhet står skogsprodukterna för ca hälften av det aktuella handelsunderskottet, ett faktum som givetvis har betydelse för beslutsfattande
politiker. Det är naturligt att många länder använder handelsunderskottet
på skogsområdet till att motivera ökade statliga insatser för plantering och
skogsindustriell förädling.
En intressant fråga i sammanhanget är om de skogspolitiska ambitionerna i Europa kan hota Nordens ställning i framtiden. Kommer med andra
ord satsningarna på skogsområdet att bli så stora att behovet av nordisk
import minskar mer än marginellt
Vår bedömning är att detta troligen
inte kommer att ske. Som framgår av den tidigare redovisningen är skogstillgångarna i övriga Europa, sedda i relation till befolkningsstorleken,
mycket mindre än i Norden. Även en mycket forcerad omvandling av
jordbruksmark
till skogsmark kommer att ge förhållandevis små bidrag till
virkesproduktionen.
På riktigt lång sikt finns det naturligtvis
en stor
potential för att öka beskogningen, framförallt i Sydeuropa, Till följd av
jordarnas utarrnning kommer dock sådana projekt att ta lång tid och kräva
stora investeringar. Till detta måste även läggas den skogsförstöring som
luftföroreningarna
nu utför. Slutsatsen är därför att de ökade skogspolitiska ambitionerna i Europa inte utgör något hot mot den svenska skogsnäringen, inte ens på mycket lång sikt. Ett frågetecken får dock sättas för
möjligheten att upprätthålla en virkesimport till Sverige bl. a. från EG, om
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stämningama förstärks och kopplas till ett kraftigt
de protektionistiska
stöd till skogsindustrin.
Avslutningsvis kan frågan om styrmedel i skogspolitiken beröras. Ekolagar
och ekonomiska
nomer skiljer vanligen mellan administrativa
styrmedel skatter, subventioner osv.. I det generella fallet är dessa styrmedel substitut dvs. man kan välja mellan de båda om man vill uppnå ett
visst syfte. För att ta ett konkret exempel så kan man omvandla åkerjord
till skogsmark antingen genom att införa tillräckligt höga subventioner för
åtgärden eller genom att direkt lagstifta om den.
Varje lands skogspolitik innehåller givetvis inslag av såväl administrativa som ekonomiska styrmedel. Det går emellertid utgående bl.a. från
tabell 3.3 att göra en grov indelning med avseende på den relativa betydelsen av dessa båda styrmedel i de olika länderna genom att gruppera dem
på en skala. Den ena extremen utgörs därvid av ett system styrt helt av
administrativa regler, den andra extremen utgörs av en fullständig ekonomistyrning. I figur 3.5 nedan görs en indelning av de olika ländernas
skogspolitik utifrån denna klassificering.

styrmedel

s
-

N
r

BRD

i skogspolitiken

SCl-l
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Figur 3.5 Olika länders användning av ekonomiska respektiveadministrativa styrmedel i skogspolitiken. Länderbeteckningar

Extremländerna utgörs av Sverige och Storbritannien, där Sverige står för
står för
den mest genomreglerade skogspolitiken, medan Storbritannien
den mest ekonomiskt inriktade. Ett intressant exempel i detta sammanhang är den nyligen antagna italienska skogsvårdslagen. Syftet med lagen
är, som tidigare nämnts, att förbättra den italienska skogsvârden, speciellt
med avseende på miljöaspekterna. De styrmedel som man därvid använder sig av är dock genomgående ekonomiska. Förarbetena infor lagen
betonar gång på gång vikten av styrmedel sådana att de enskilda människorna erhåller ekonomiska incitament att förbättra skogsskötseln. Samma
igen i den schweiziska lagen, och även i de federala
synsätt går
västtyska bestämmelserna. I sammanhanget kan man även notera att
Sverige är förmodligen det land som subventionerar skogsbruk minst i
relation till sektorns storlek. Samtidigt är det troligen det land där staten
inte minst genom skogsvårdsavgiften
beskattar skogssektorn hårdast. De
för skogsbruk som finns i landet
gynnsamma naturliga förutsättningar
motverkas således till viss del genom ett omfattande regelsystem samt en
relativt sett oförmånlig skattestruktur.
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4

Regleringen

av

skogsnäringen

Skogsnäringen kringgärdas av ett omfattande regelverk. Detta utgår från i
första hand tre lagar; Skogsvårdslagen, Lagen om träfiberråvara och Jordförvärvslagen. Det är rimligt att tro att näringens framtida utveckling i rätt
stor utveckling kommer att, på gott och ont, vara beroende av detta
regelsystem och av de lättnader som eventuellt skulle kunna göras.
Detta regelverk är omfattande och ibland mycket ingripande. Den handbok, i vilken Skogsstyrelsen har sammanställt Skogsvårdslagen och de
föreskrifter och allmänna råd som hör till denna, omfattar över hundra
sidor. Det är emellertid inte riktigt att se skogsnäringen som en genomreglerad näring, i likhet med jordbruket eller bostadsektorn, där mycket stora
effektivitetsvinster
kan vinnas genom en liberalisering. Till skillnad från
sådana branscher är denna inte skyddad från utländsk konkurrens. Skogsindustrins exponering för konkurrens innebär att näringen har ett starkt
tryck att söka effektiva produktionslösningar.
Detta har även präglat regelverket och dess praktiska tillämpning. Inte desto mindre finns det idag
starka skäl att ompröva eller helt avskaffa väsentliga stycken av denna
reglering. Ett vägande motiv är att lagstiftningen i viktiga delar är onödig.
De ursprungliga skälen till att reglerna infördes är föråldrade eller synes
idag vara av liten vikt eller är rentav felaktiga. En översyn och beskäming
är således befogad för att förenkla regelsystemet och minska de administrationskostnader som detta ger upphov till för både staten och de enskilda
Skogsägarna. För det andra innebär den flora av regler som bygger på
ambitioner som är tvivelaktiga risk för att relevanta och väsentliga syften
försvinner i mängden eller enbart kommer att kunna delvis uppfyllas och
till större kostnader än vad som är nödvändigt. För det tredje finns det
verkligen skäl att i några fall förvänta att en liberalisering kan medföra nog
så betydande samhällsekonomiska effektivitetsvinster.
Detta gäller i första
hand förändringar av Träfiberlagen och J ordförvärvslagen men även i viss
mån Skogsvårdslagen.
I det följande gör vi en genomgång av dessa tre lagar, i tur och ordning.
Slutligen diskuterar
den speciella avgift, egentligen skatt, som ursprungligen infördes för att finansiera två tredjedelar av medelsbehovet för
regleringenk nämligen skogsvårdsavgiften.

Det idag gällande syftet
defmierades i prop. 78/
79: l l0 som att finansiera
"sådana ändamål som är
till nytta för skogsbruket
som sådant eller på sådant sätt att alla skogsdel av
brukare kan
dem. En genomgång av
de högst varierande argumenten för ändringar i
avgiften/skatten genom
åren görs i Carlsson
1989.

54

Skogsvårdslagenz
Dagens skogsvårdslag reglerar i stor utsträckning hur de svenska skogarna ska skötas. l lagen finns mer eller mindre detaljerade föreskrifter som
tar upp vilka återväxtåtgärder som skall vidtas, hur och när avverkning
naturvårdshänsyn
skall ske, röjnings- och gallringsbestämmelser,
m.m.
ska ha en s.
Dessutom föreskriver lagen att alla brukningsenheter
skogsbruksplan. De olika delarna i dagens skogsvårdslag har tillkommit
stegvis sedan den första allmänt gällande skogsvårdslagen instiftades 1903.
De har haft sin grund i att man observerat problem inom skogsbruket och
beteende.
därefter stiftat paragrafer för att förhindra ett icke-önskvärt
En från början mycket enkel lag, men betoning på återväxtåtgärder har
utvecklats till ett detaljerat regelverk.
1903 års skogsvårdslag trädde i kraft den första januari 1905. Lagen
krävde att man, i samband med avverkningen, skulle vidta åtgärder for att
tillgodose återväxten. Kraven var inte särskilt stränga utan reglerade
egentligen bara uppenbar vanskötsel av skogen.
1903 års lag skyddade dock inte den växande skogen. För att undvika
lagens krav på återväxtåtgärder undvek man att kalhugga utan gallrade
hellre ut det bästa virket. Detta startade en debatt om att den växande
skogen måste skyddas. Frågan blev mer akut under första världskriget då
efterfrågan på brännved snabbt ökade och skog som låg transportmässigt
bra till avverkades oavsett ålder.
Under ett par månader våren 1918 utreddes frågan och redan under
sommaren samma år instiftades en tillfällig lag som förbjöd avverkning av
ung skog, annat än vid ändamålsenlig gallring. Lagen var ett komplement till 1903 års skogsvårdslag och den förnyades år från år. Med "ung
skog menades i lagen skog som var upp till mellan 40 och 60 år.
1923 instiftades en ny skogsvårdslag som var en kombination av 1903
års och 1918 års lagar. Den innehöll sålunda inget nytt utan de två
huvuddelarna var kravet på återväxtåtgärder och skyddet av yngre skog.
l mitten av 1940-talet lade Skogsstyrelsen fram ett förslag till en ny
skogsvårdslag vars syfte var att ligga till grund för en större och mer
Förslaget godtogs och den första januari 1949
värdefull virkesproduktion.
trädde 1948 års skogsvårdslag i kraft. Den nya lagen skärpte kraven både
vad gällde återväxtåtgärder och vad gällde skyddet för den yngre skogen.
Ett nytt inslag var att den reglerade hushållningen med äldre skog. Avverkningarna skulle vara jämnt fördelade mellan åren vilket skulle innebära
tryggare anställning för skogsarbetare, säkrare råvaruförsörjning till industrin och trygga inkomster för skogsägande bönder.
Lagen mötte motstånd från såväl de lokala skogsvårdsorganisationema

Johan Hansing har bidragit till delar av detta
avsnitt.

som från skogsägama. Dessa varnade för att striktare regler skulle kunna
leda till konflikter mellan de olika intressegrupperna. Enligt Stjemquist
hade de olika lagförslagen genom tiderna mött ett passivt motstånd från
sitt handlingsutrymme begränsat,
skogsägama som dels var rädda för att
reglerna
skulle komma att innebära
osäkra
på
vad
de
dels var
nya
Stjemquist
1973 s. 109- 1 10. Motståndet blev dock aldrig organiserat
och när väl en ny lag genomförts blev den gradvis accepterad och detaljeringsgraden ökade därför steg för steg.
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Efter andra världskriget mekaniserades skogsbruket i snabb takt. Det
ledde till att storskaligt skogsbruk blev allt vanligare och debatten kom att
handla om de skador på naturen som storskaligheten förde med sig. 1975
infördes i Skogsvårdslagens 1:a paragraf en allmän aktsamhetsregel som
angav att hänsyn skulle tas till naturvårdens intressen. Denna aktsamhetsregel fick sedermera sin fortsättning i paragraf 21 i 1979 års skogsvårdslag.
1973 års skogsutredning, vars betänkande låg till grund för 1979 års
i huvudsak skulle inriktas
skogsvårdslag, förordade att virkesproduktionen
på barrträd lämpade för industriell förädling. Trots att denna inriktning
vilade på analys av vad som skulle efterfrågas under nästa sekel, så måste
den i skenet av den betydande uppgraderingen av konfibrigt virke t.ex.
björkved som råvara vid papperstillverkning
som ägde rum under 1980ville
vidare genom intensifiUtredningen
föråldrad.
talet redan sägas vara
virke som de ansåg
produktionen
klent
minska
röjningsinsatser
erade
av
tekniska
såväl
för
förädling
lämpligt
mindre
som ekonomiska skäl.
av
vara
Sålunda infördes i 1979 års skogsvårdslag relativt detaljerade föreskrifter
om hur och när röjning skall ske. Lagtexten säger att röjning ska ske när . . .
skogen är så tät eller av sådan beskaffenhet i övrigt att produktion av
värdefullt virke väsentligt hämmas.
1 1979 års skogsvårdslag ändrades också formuleringen i den s. ändaskötas så att
målsparagrafen. Före 1979 hette det att skogen skulle
tillfredsställande ekonomiskt utbyte vinnes och såvitt möjligt, i huvudsak
jämn avkastning erhålles. Fr. o. m. 1979 är målsättningen att skogen skall
"skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning.
...
Även bakom
Ett lönsamhetsmål ersattes alltså av ett produktionsmål.
virkesråvara
tydde
på
att
detta låg utredningens framtidsanalys
som
under nästa sekel kommer att vara mer värdefull än det är idag och att det
omsorg om kommande generationer
därför finns ett samhällsintressd
att se till att sådana skogsvårdsåtgärder som idag förefaller vara särskilt
förlustbringande och alltså inte genomförs spontant kommer att genomföras. Förändringen i målsättning var kopplad till flera utredningsförslag
Några av
om särskilda kampanjer t.ex. skogsplantering på myrmark.
dessa avvisades av regering och riksdag, särskilt av miljöskäl, men den nya
inriktningen beredde bl. a. väg för en kraftig ökning av de statliga bidragen
till skogsvårdsåtgärder på svagproducerande skogsmark i början av 1980talet. Efter några år och kritik från bl. a. riksrevisionsverket bantades dock
detta bidragsprogram till en mer modest nivå.
I mitten av 1970-talet upplevde skogsindustrin en högkonjunktur vilket
innebar att efterfrågan på råvaran var mycket stor och avverkningsnivån
var också under dessa år högre än den någonsin tidigare varit. Man
befarade då att skogsförrådet skulle komma att minska så pass att skogsinpå lång sikt skulle äventyras. För att komma till
dustrins virkesförsörjning
rätta med problemet blev förbrukningsökningar
av träfiberråvara inom
1976 § 136 a BL. Syftet var att staten
skogsindustrin prövningspliktiga
och därigenom kunna motkontroll över kapacitetsutvecklingen
skulle
Emellertid
hann lagen knappt träda i kraft
verka framtida bristsituationer.
innan högkonjunkturen övergick i en internationell lågkonjunktur. Virkesefterfrågan sjönk och avverkningarna minskade betydligt.
och skogsindu1 slutet av 1970-talet förbättrades åter konjunkturläget
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strins efterfrågan efter skogsråvara ökade åter. Problemet var nu att avverkningsnivån
inte ökade tillräckligt
för att tillgodose skogsindustrins
efterfrågan. Problemet löstes
genom att man 1983 införde bestämmelser
i Skogsvårdslagen om gallrings- och avverkningsskyldighet.
Huvudsyftet
var att få ut mer virke ur skogen och därmed tillgodose industrins råvarubehov. l paragraf 14 i Skogsvårdslagen finns nu alltså dels bestämmelser
om hur mycket skog som får avverkas och dels om hur mycket skog som
måste avverkas under en viss period. Skogsstyrelsens förordning lyder:
"Den andel av en brukningsenhets skogsmarksareal som måste slutavverkas under en viss period är hälften av den andel som under samma period
får slutavverkas.
Samma år blev också Skogsägarna ålagda att ha en skogsbruksplan för
fastigheten. Planen ska beskriva hur och när skogsvårdsâtgärder och avverkning bör göras och tanken är att den ska leda till ett aktivare och mer
rationellt skogsbruk.
Som framgår av den historiska bakgrunden har de olika huvuddelarna i
dagens skogsvårdslag tillkommit
då olika "imperfektioner"
har observerats inom skogsbruket. l figur 4.1 sammanfattas utvecklingen.
Figur 4.1. Skogsvårdslagen utveckling.
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.....................
Röjningsskyldighet
.............
Gallringsskyldighet
.....
Avverkningstvång
.....
skogsbruksplan
.....
Figuren visar att en reglering, när den väl införts, blir kvar. I de flesta
fall har även detaljeringsgraden skärpts med tiden. De imperfektioner som
varit avgörande för de olika delarnas införande i lagen är dock rimligen
inte lika aktuella idag som de en gång varit. Skogsvårdslagens utveckling
avspeglar vidare en stark tilltro till administrativa regleringar som lösning
på skogsbrukets problem.

Revision

av Skogsvårdslagen

Att med en lag reglera all skogsmark försvåras av det faktum att skogsägarkollektivet är en mycket heterogen grupp. Det är därför att vänta att
skogsägare i olika utsträckning berörs av skogsvårdslagen. Detta bekräftas
också av resultaten i en enkätundersökning
om de privata skogsägarnas
kännedom om och inställning till Skogsvårdslagen Löfgren och Hansing
1989. Där visas att betydande kunskaps- och åsiktsskillnader föreligger
mellan olika kategorier privatskogsägare. Där framkommer också att den
stora majoriteten delar de grundläggande värderingar som kommer till
uttryck i Skogsvårdslagen men att nära hälften anser att detaljföreskrifterna kunde göras mindre strikta.

Det mest anmärkningsvärda med Skogsvårdslagen är dess karaktär av
näringslag. skogsbruket producerar grovt sett två typer av nyttigheter. Den
Virkesproduktionen
känena är virkesråvara, den andra är skogsmiljö.
netecknas av att produkterna prissätts på en väl fungerande marknad.
kommer därför till uttryck
Samhällets värdering av denna produktion
genom påtagliga och lätt tillgängliga prissignaler. När det gäller produktion
av andra nyttigheter är denna emellertid endast delvis eller indirekt prismarkvärde
och har ofta
satt jaktlicenser,
ex. pga. allemansrätten
karaktär av kollektiv vara. Behovet av en skogsvårdslag är uppenbarligen
störst när det gäller att tillgodose sådana anspråk som andra än skogsägaren har på skogsmarkens skötsel och som inte kommer till uttryck på en
emellertid
marknad. I själva verket är Skogsvårdslagens huvudinriktning
kommersiellt
inriktade
produktionen
sörja
för
sköts
på ett
den
att
att
tillfredsställande sätt.
Denna inriktning vilar på lösa eller förlegade grunder. Ett skäl som kan
anföras är att lagen syftar till att värna långsiktiga intressen, dvs. kommanvilka inte kommer till
de generationers intresse av Virkesproduktionen,
uttryck på dagens virkesmarknad. Detta argument vilar delvis på en missuppfattning. Det faktum att resultatet av en trädplantering ofta utfaller
först långt efter planterarens död innebär inte att det saknas ekonomiska
incitament att plantera träd. Generationerna efterträds under successiv
överlappning. Skogsägaren kan därför realisera värdet av sin plantering
genom att sälja marken. Till detta kommer att skogsmarken oftast inte
säljs till en okänd köpare utan överlåts genom arv, köp eller gåva till de
egna barnen.
är det svårt att veta vilka
l den mån det finns en generationskonflikt
slutsatser som skall dras när det gäller regler för skogsskötseln. Om det
handlar om hur stort produktionskapital
som skall överlåtas till kommande generationer kan denna fråga knappast begränsas till enbart virkeskapii svenskt skogsbruk under detta sekel innebär
talet. lnvesteringsnivån
vidare ingen definitiv begränsning av konsumtionen av träftber i Sverige
under nästa sekel bortsett från produktion av fiberråvara i Sverige med
korta omloppstider; t.ex. hybridasp, och "energiskog", så finns antingen
möjlighet att importera virke; eller så finns ingen handel och då slipper vi
exponera och har ändå så att det räcker. Vad som däremot kan ha inslag
av irreversibilitet är större förändringar av skogsmiljön eller skogslandskanedflyttning av kalljällsgränpet, t.ex. genom dränering, artförändringar,
sen etc.
fråga om virkesförrådet föreligger emellertid i praktiken inte någon
generationskonflikt
stor betydelse. Med dagens avverkav kvantitativt
ningsformer och frånvaro av betesdrift frånsett älg och rådjur kommer
den framtida skogsproduktionen att även med blygsamma skogsvårdsinsatser bli betydande. En filosofisk diskussion kring frågan om intergenerai Sverige om hundra år på
tionell rättvisa kräver en årlig virkesproduktion
100 miljoner m3 sk istället för 80 miljoner m3 sk blir med nödvändighet
djupsinnig. De risker som kan finnas för en sänkning av avgörande betydelse av virkestillgången under nästa sekel är externa, dvs. sammanhänger
och klimatförändringar.
med t.ex. luftföroreningar
aspekt
på
detta
har satt viss prägel på Skogsvårdslagen. Det
En annan
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gäller lagstiftarens ambition att i en tid då en betydande del av landsbygdens befolkning var beroende av sysselsättning i skogsarbete under vinterhalvåret, som komplement till säsongsarbete i jordbruket, trygga stabiliteten i denna sysselsättning. Detta var skälet till att de regler som kräver ett
jämnt avverkningsförlopp
på den enskilda fastigheten infördes. Det är
uppenbart att detta skäl inte längre finns.
En andra grund för Skogsvårdslagens fokusering på regler för skötsel av
virkesproduktionen
har varit önskan att föra ut ett professionellt synsätt
uppbyggnad och
och professionella metoder. Skogsvårdsorganisationens
skogsvårdslagamas utveckling bör ses mot bakgrund av att skogsbruket på
hälften av skogsmarken utfördes av enskilda skogsägare med familj och
gårdens arbetskraft i övrigt som utförde detta arbete som en bisyssla. Idag
gäller helt andra förutsättningar. Många skogsägare är mycket kunniga och
skickliga skogsbrukare. Den allmänna höjningen av utbildningsnivån
gör
många väl skickade att på egen hand skaffa sig de kunskaper de behöver.
Utbudet av kurser är stort. Den största skillnaden är emellertid att skogsägaren nu inte längre är hänvisad till att utföra arbetet själv. En betydande
del av skogsarbetet inom småskogsbruket utförs numera av professionella
arbetare med tillgång till specialiserade Skogsmaskiner och kvalificerad
expertis. Skogsägaren kan köpa en rad tjänster och få rådgivning från olika
håll.
Det finns alltså grund för att ifrågasätta behovet av en politisk målstyrning av virkesproduktionen.
l den mån Skogsvårdslagen fungerar som ett
rättesnöre som på ett enkelt och lättillgängligt sätt sammanfattar erfarenheter och insikter om hur det praktiska skogsbruket skall bedrivas i olika
situationer kan detta naturligtvis vara till gagn för den enskilde skogsägaDet är
ren. Sådana riktlinjer bör dock ges som råd och rekommendationer.
heller inte självklart att de skall meddelas av en myndighet.
Skogsvårdslagens bestämmelser kan i själva verket i flera fall ha verkat
på ett skadligt sett. Ett exempel på detta är ransoneringsbestämmelsema
som antagligen har bidragit till att minska virkesutbudet. Ett annat exemavverkpel är kravet i paragraf 5.3 om avverkning och plantering av
ningsmogen men gles skog, där kostnaderna i normalfallet har varit betydligt högre än de förväntade intäkterna och som även har haft negativa
Även kravet på hög förhållandevis
effekter ur miljö-/landskapssynpunkt.
intensitet i föryngring även på svaga marker har medfört stora kostnader
kap. 5. Användningen
se
ex. LU87, bil.
av föryngringsmetoder
självföryngring,
få plantor etc.
sådd, planteringar med förhållandevis
ekonomiska
i
fall
kan ha varit de
både
och
andra
synpunkter
många
som ur
bäst lämpade på vissa marker har hämmats.
Ett mer generellt problem gäller hanteringen av skogsbrukets risker. Det
långa tidsperspektivet, beroendet av biologiska och ekologiska samband,
klimatförhållanden
m. m. innebär att skogsbruk är förenat med många
olika typer av risk. Det är därför önskvärt att möjligheter till diversifiering
utnyttjas. Det är således olyckligt om t.ex. Skogsi skogsproduktionen
och avverkvårdslagens bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder
ningsregeln förhindrar eller försvårar specialiserad produktion med i jämförelse med det normala skogsbruket kortare massavedsplantager
eller
längre omloppstider.
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Att ge vad som för tillfället bedöms vara goda skötselregler en auktoritativ eller rentav tvingande status ökar skogsbrukets sårbarhet. Den skogsägare som har följt de förhärskande strömningarna under de senaste decennierna har råkat ut för en rad obehagliga överraskningar - älgbetningsbjörk, svampangrepp på
skador, rotröta, uppvärderingen av ogräset
Contona, för att bara nämna några. När sådana bakslag har inträffat har
man ofta fått vara tacksam för de begränsningar som naturen och skogsägarkåren ställer för enhetlig tillämpning av rekommenderade skötselmetoder. Skogsvårdspolitiken har emellertid i många fall tvärtom bidragit till
en ökad likformighet.
Det finns sålunda en rad skäl att avskaffa den virkespolitiska regleringen. Det innebär att Skogsvårdspolitiken och Skogsvårdslagen begränsas till
att reglera enbart de aspekter som berör skogsbrukets externa effekter dvs.
icke prissatta effekter.
Följden av en sådan renodling innebär att Skogsvårdslagen i första hand
blir en naturvårdslag som reglerar skogsbruket med hänsyn till dess effekter på natur- och landskapsvården och dess betydelse för rekreation, rennäring etc. Även inom skogsbruket förekommer vissa externa effekter
mellan skötseln på olika fastigheter skaderisker vid
ex. brand och inregleras.
sektsangrepp m. m. som måste
En sådan ändrad inriktning innebär att delar av det nuvarande regelverket kommer att kvarstå men i vissa fall med en ny innebörd. Det viktigaste
Denna grundpelare i skogsvårdslagexemplet på detta är återväxtplikten.
stiftningen, med en fast förankring i opinionen, är en självklar del i en
reviderad lag, men ändamålet blir nu skogslandskapets bevarande och inte
Tillämppolitiska mål för den långsiktiga virkesproduktionen.
dunkla
ningen blir därmed annorlunda. Skogsägaren får generellt sett en större
Ett annat
frihet att avväga investeringskostnad
mot virkesproduktion.
exempel är ransoneringstvånget som kommer att kvarstå endast i den
omfattning som en tidsmässig utsträckning av virkesuttaget är motiverad
med hänsyn till effekter på landskapsbild och naturvård.

Regleringen
av skogsindustrins
vändning
av träfiberråvara3

och

bränslesektorns

an-

Bakgrund
En företeelse inom den svenska skogspolitiken vars syfte delvis varit att
verka hämmande på, och som med all säkerhet också har hämmat, virkesutbudet är den sedan mitten av 1970-talet gällande obligatoriska prövningen av skogsindustrins användning av träfiberråvara. Bakgrunden till regleringen står till största delen att finna i den virkesbalanssituation
som
i början av l970-talet. Vid denna tid
uppkom under högkonjunkturåren
kom avverkningsnivån
att for första gången sedan riksskogstaxeringama
inleddes dvs. 1920-talet att befinna sig i nivå med tillväxten. Det befarades att en fortsatt utbyggnad av industrikapaciteten
skulle komma att
medföra virkesbrist, och därmed sysselsättningsproblem,
inom en snar
framtid. I ett betänkande från 1973 års skogsutredning
Virkesbehov
-

3 Detta
avsnitt
har
skrivits av Johan Hansing.

och virkestillgáng"
återfinns de uppskattningar av de
DsJo 1975: l
framtida virkesbalansema som kom att ligga till grund för lagstiftningen.
Den prövning, som fr. o.m. 1976 tillfördes paragraf 136 a i Byggnadslagen, innebar att såväl nyetableringar som utvidgningar av skogsindustriell verksamhet blev prövningspliktiga.
Syftet med prövningen var att
förbättra statens möjligheter att kontrollera skogsindustrins kapacitetsutbyggnad för att på så sätt kunna tillgodose den långsiktiga hushållningen
med träfiberråvara. Det ska i sammanhanget också nämnas att det enligt
propositionen var frågan om en tillfällig prövning i avvaktan på ett samlat
näringspolitiskt program för skogsnäringen.
Åren efter att prövningen lagstadgats infann sig
en internationell lågkonjunktur för skogsindustrin.
Detta medförde att produktionskapaciteten,
och därmed virkesförbrukningen,
minskade under 1970-talets andra hälft.
Alltsedan mitten av 1970-talet har tillväxten markant överstigit avverkningarna. Det har funnits ett, åtminstone potentiellt, utrymme för ökade
avverkningar.
Paragraf 136 a utvidgades dock i början av 1980-talet till att även
omfatta bränslesektoms användning av träfiberråvara.
Bakgrunden till
detta var det ökade intresset, i oljekrisens och kämkraftsdebattens
spår,
för inhemska bränslen. Inom massa- och skivindustrin uppfattades hotet
från en ny konkurrent om skogsråvaran. Argumenten mot bränslesektom
var att råvara som hade industriell användning inte borde eldas av förmenta skäl som gällde effekter på sysselsättning och handelsbalans samt
att det statliga stödet till inhemska bränslen medförde en ojämlik konkurrenssituation.
Byggnadslagen upphörde att gälla vid halvårsskiftet 1987 och prövningen av skogsindustrins och bränslesektoms användning av träfiberråvara
överfördes då till en ny lag
den s. Träfiberlagen Lag SFS 1987: 588
träfiberråvara.
Syftet
med
prövningen är inte längre att handha den
om
långsiktiga hushållningen med landets skogsresurser. Detta syfte anses
ransoneringsparagrafen
i Skogsvårdsvara tillgodosett genom den s.
lagen. Istället syftar Träfiberlagen till att
motverka
brister i skogsindustrins råvaruförsörjning".
De brister
som propositionen hänvisar till
är bl. a. regionala balansproblem "En fortsatt kraftig utbyggnad av virkesförbrukande verksamheter kan därför leda till obalanser på virkesmarknaden med åtföljande hårdnande konkurrens om råvaran och utslagning av
industrier som följd.
och konkurrensen mellan skogsindustrin och bränslesektom "Endast råvaror som inte är konkurrensutsatta bör få användas
för bränsleändamål..
Träñberlagen innebär en viss uppluckring jämfört med paragraf 136 a.
Numera är bara mycket stora skogsindustriella anläggningar främst massaindustrier
och anläggningar för framställsamt eldningsanläggningar
ning av trädbränslen prövningspliktiga.
Dessutom har innebörden av begreppet träfiberråvara förändrats såtillvida att det numera bara omfattar
rundvirke och från rundvirke härrörande råvara spån och flis. Tidigare
var även träddelar som grenar, toppar och stubbar samt returpapper
prövningspliktiga
råvaruformer. Dock innebär den nya lagstiftningen också en skärpning i vissa avseenden. Tillstånden gäller numera bara anläggningar och inte som tidigare förvaltningsenheter.
Vidare är import av
träfiberråvara prövningspliktig.
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Tillämpningen

av paragraf

136 a

Under den period som paragraf 136 a tillämpades var drygt 300 ärenden
aktuella för prövning. Det största antalet ärenden gällde bränslesektom,
gällde massaindumen de volymmässigt största förbrukningsökningama
strin. Tyvärr saknas uppgifter om hur stor del av ansökningarna som
beviljades. Intrycket är dock att regeringen, trots en under hela perioden
restriktiv inställning, beviljade det stora flertalet ansökningar. Tillstånden
var dock sällan förbehållslösa. Oftast var de förknippade med villkor om
t.ex. användning av olika former av alternativ råvara, import av råvara
förbrukningstillstånd.
eller nedläggning av andra enheter övertaget
Bränslesektorn hade svårast att få sina ansökningar beviljade och många
av deras tillstånd var dessutom tidsbegränsade.

Tillämpningen

av Trähberlagen

Sedan Träfiberlagen började tillämpas l/7 1987 har, t.o.m. maj 1989,
ca 25 ansökningar behandlats. Antalet ärenden är jämt fördelade mellan
bränslesektorn där beslut numera tas av Statens industriverk
och skogsindustrin främst massaindustrin.
relativt
Då det gäller bränsleärenden är de sökta förbrukningsvolymema
små. I genomsnitt ansöks om att få förbruka knappt 30000 m3 prövningspliktig råvara. Eftersom innebörden av begreppet träñberråvara har förändrats är det svårt att avgöra hur mycket av den sökta förbrukningen som
verkligen innebär att den totala förbrukningen ökar. Bränslesektorns intresse för skogsråvara verkar dock vara avtagande, speciellt vad gäller de
råvaruformer som kan komma till användning även inom skogsindustrin.
En bidragande faktor till detta är säkerligen det under senare år låga
oljepriset. De flesta ansökningar om att få använda träfiberråvara som
bränsle eller för bränsletillverkning
har beviljats, i några fall har dock
volymen reducerats. En bidragande orsak till den generösa bedömningen
råvaruform som är
är att tillgången på spån, som är den prövningspliktiga
för
intressant
bränslesektom,
varit
har
god
de
mest
senaste åren. Detta har
också nyligen föranlett sågverksföreträdare att försöka få spånet avfört
råvara.
som prövningspliktig
Vad gäller skogsindustrins ansökningar rör det sig oftast om betydligt
Vi hari appendix 4.1 sammanfattat de beslut
större förbrukningsökningar.
som tagits avseende skogsindustrin under perioden juli 1987 till maj 1989.
På det begränsade utrymme som står till buds kan inte hela bakgrunden till
besluten tas med men det mest centrala torde framgå. Som framgår av
denna sammanställning så beviljas oftast ansökningarna men det är fortfarande vanligt att de sökta volymerna reduceras eller att olika former av
villkor ställs. Enligt handläggare på industridepaitementet
tas vid beslut
finns på den rådande
hänsyn till om utrymme för ökad råvaruförbrukning
virkesmarknaden.
Detta innebär att det sökande företaget vanligen måste
redogöra för hur råvaran ska anskaffas innan tillstånd till ökad förbrukning kan erhållas.
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Diskussion
Den direkta orsaken till att skogsindustrins användning av träñlberråvai mitten av l970-talet var alltså att avverkningarra blev prövningspliktig
för
stora i förhållande till tillväxten. Från många håll
na då ansågs vara
befarades en framtida virkesbrist. Numera anses problemet allmänt vara
det motsatta, nämligen att avverkningarna är för små i Förhållande till
tillväxten. Trots denna förändring finns prövningen kvar i samma principiella form. Den förändrade situationen har dock medfört att tillämpningen med tiden har förändrats, man har övergått från att ransonera det
långsiktigt möjliga utbudet till att ransonera det, på marknaden, befintliga
utbudet. Det åberopade motivet för att användningen av träfiberråvara
måste regleras har med tiden övergått från att vara en virkesbrist i skogen
är
till att vara en virkesbrist på marknaden. Den praktiska tillämpningen
dock, i mångt och mycket, densamma som under l970-talet.
Skogsindustrins och bränslesektorns utveckling och omdaning styrs till
priser,
största delen av faktorer som är out of control". Internationella
teknisk utveckling, energifrågor, råvarutillgång m. m. är exempel på faktorer som intressenterna i ytterst liten grad har möjlighet att påverka. l ett
långsiktigt perspektiv har säkerligen olika lagar och regler, i jämförelse
med dessa andra faktorer, endast en mycket marginell betydelse. En nödvändig utveckling kan knappast förhindras, möjligen fördröjas, av exempelvis en träfiberlag. Dock är just denna marginella del av utvecklingen det
enda som virkesmarknadens olika intressenter har möjlighet att påverka,
just tack vare att Träfiberlagen existerar. En starkt bidragande orsak till att
prövningen kvarstår, trots den sedan l970-talet radikalt förändrade virkesförsörjningssituationen,
torde vara just den möjlighet regleringen ger
olika intressenter att påverka sin egen och andras situation. Genom att i
eller genom att yrka på förbud
olika sammanhang åberopa "virkesbrist"
mot att elda skogsråvara kan konkurrenter motarbetas. De samhällsekonomiska motiven för en bibehållen reglering synes idag vara svaga men de
privatekonomiska
kvarstår. Något som också lyser igenom i remissförfarandet där alla bevakar sina egna intressen istället för att se på situationen i stort.
Mycken kritik har under åren riktats mot regleringen. Det har hävdats
att redan existerande industrier med starka intresseorganisationer gynnas,
hålls nere genom den hämmade konkurrensen,
att
att virkesprisema
bränslesektorn missgynnas i onödan, att regleringen har en konserverande
effekt på industrin etc. Det finns inget skäl att tro att en reglering av detta
när det gäller att komma
slag skulle vara överlägsen virkesmarknaden
Det hot
tillrätta med regionala virkesbalansproblem".
som bränsleseklitet,
de samprodukskogsindustrin
torde
idag
är
tvärtom
utgör
mot
torn
tionsvinster som kan erhållas i skogsbruk och råvaruhantering innebära att
nettoeffekten av en ökad bränsleanvändning gynnar skogsindustrin. Med
den virkesförsörjningssituation
som idag föreligger torde någon form av
vid
för stora förbrukningsökningar
anmälningsplikt
ex. nyetableringar
av massaindustri räcka för att tillgodose det syfte regleringen har idag. Ett
avskaffande av prövningen skulle uppmuntra en sund industriutveckling
och göra det svårare att långvarigt upprätthålla konkurrensbegränsningar
på virkesmarknaden.

J ordförvärvslagen
Jordförvärvslagen reglerar köp och försäljning av jord- och skogsbruksfasbolagsförbudslagen,
tigheter. Lagens tillkomst kan räknas från den s.
antagen i början av seklet. Lagen har utvecklats i olika steg. I början var
genom förbud för bolag att förvärva
skyddet av jordbruksbefolkningen
det centrala. På 1940jordbruksmark
och sambandet brukande-ägande
i centrum och på 1970-talet
och l950-talen ställdes rationaliseringsmålen
tillfördes lagen regionalpolitiska målsättningar.
Nuvarande lagstiftning kan sägas innehålla tre mål. Lagen skall:
a Främja familjejordbruk och sambandet brukande-ägande
b Främja jord- och skogsbrukets strukturrationalisering
c Främja sysselsättningen i glesbygd.
Lagen fungerar på följande sätt: En potentiell köpare av en lantbruksegendom måste - såvida han inte är nära släkt barn, syskon med
hos lantbruksnämnden i respektisäljaren
ansöka om förvärvstillstånd
köparen
är en juridisk person, om
då
nekas
län.
Detta
kan
ex.
om
ve
lantbruksnämnden
anser att fastigheten behövs för att förstärka på orten
befintliga gårdar, eller om man anser att köpeskillingen är alldeles för hög.
Eftersom ca 3/4 av all försåld mark i landet är skogsmark är det klart att
lagen i hög grad påverkar skogssektoms utveckling.
En översyn av Jordförvärvslagens effekter har nyligen genomförts av
Wibe m. tl. 1989. I utredningen analyseras lagens betydelse för skogssektorn. Det konstateras först att lagen verksamt bidragit till en i de närmaste
oförändrad ägarstruktur i landet. Detta belyses av tabell 4.1, utvisande hur
den svenska skogsmarksarealen fördelats på olika ägarkategorier 19321981.
Som framgår är andelarna i stort sett konstanta sedan ett halvsekel
bakåt. En svag minskning av enskilda personers skogsinnehav kan konstateras. Denna är koncentrerad till 1960-talet då det också skedde en uppmjukning vad gäller juridiska personers rätt att förvärva skogsmark.
Jordförvärvslagen har således bidragit till en stabil ägarstruktur. Många
menar att detta är en källa till ineffektivitet inom skogsbruket. Storskogsbruket är generellt sett mer aktivt och effektivt menar man, och av detta
skäl bör handeln med skogsmark släppas fri. Den underförstådda förutsättningen är givetvis att en helt fri handel med mark kommer att leda till
ett ökat bolagsägande. Mot bakgrund av att juridiska personer i alla tider
haft rätt att sälja mark, men inte gjort detta, förefaller antagandet om ett
ökat bolagsägande välgrundat.
Att storskogsbruket generellt sett skulle vara mer effektivt än småskogsbruket kan emellertid betvivlas. Det finns nu inga entydiga mått på
effektivitet och aktivitet, men förhållandena förefaller vara sådana, att
mindre givet volymen slutavverkningssmåskogsbruket slutavverkar
mogen skog men gallrar mer givet förrådet av gallringsmogen skog än
storskogsbruket. Detta belyses av nedanstående tabeller byggda på uppgifter från riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen om slutavverkningen och
gallrade ytor i olika delar av Sverige.
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Tabell 4.2. Slutavverkning
olika delar av Sverige.

N Norrland
S Norrland
Svealand
Götaland

mätt i ha i procent av slutavverkningsbar

Privat
skogsbruk

Stor
skogsbruk

Ovr. allm.

3.8
3,5
3,5
4.5

2.8
4,8
4,5
5.3

l,3
1,3
1,0
3,9

areal i

Till tabellen kan fogas anmärkningen att vi har antagit att övriga allmänkyrka+ kommuner både avverkat och gallrat motsvarande 7
na skogar
procent av de totala ytorna För Övr. allm." samt privatskogsbruk i alla
delar av landet. Siffran 7 procent motsvarar totalavverkningens andel mätt
i kubikmeter i hela riket.
Som framgår av tabellen är det tydligt att privatskogsbruket avverkar
betydligt mindre än storskogsbruket givet andelen slutavverkningsmogen
skog. Man avverkar dock betydligt mer än gruppen "Övr. allm.". Beträffande kommunskogarna är det dock troligt att den låga aktiviteten återspeglar den höga grad av naturvårdshänsyn som dess tätortsnära skogar
kräver.
förändras dock då
Aktivitetsbilden
även analyserar gallringarna.

Tabell 4.3. Gallringarna mätt i ha i landet och för olika ägarkategorier
procent av respektive ägargrupps totalbestånd av gallringsmogen skog.
Övr. allm.
Privat
Stor
skogsbruk
skogsbruk
N Norrland
S Norrland
Svealand
Götaland

2,8
3,4
6,3
8,9

1,3
1,7
4,4
7,5

i

1,3
2,2
2,4
5,7

För gallringarna gäller entydigt att privatskogsägarna är betydligt mer
aktiva än bolagsbruket och Domänverket. Aktiviteten hos kyrka och kommun är fortfarande lägst.
Privatskogsägarna slutavverkar således mindre än storskogsbruket, men
detta uppvägs av att de gallrar mer. Nu är naturligtvis alla uppgifter av de
typ som presenteras i de ovanstående tabellerna ofullständiga i den meinte beaktas. Beräkningen att de långsiktiga avverkningsmöjligheterna
ningar av Skogsstyrelsen av detta slag visar ex. att de enskilda skogarnas
potentiella avverkningsmöjligheter
är betydligt större än för storskogsbruket. De ovanstående beräkningarna visar emellertid att det är synnerligen
tvivelaktigt
om några större ekonomiska vinster kan göras genom att
överföra skogsmark till skogsbolagen. De potentiella vinsterna är i alla
händelser inte så stora och självklara att de motiverar en lagändring.
Det finns ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas i sammanhangskiljer sig kraftigt
et, nämligen att privatskogsbrukets avverkningsformer
från storskogsbruket. Detta framgår då den genomsnittliga
ken vid slutavverkningjämförs.

hyggesstorle-
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Tabell 4.4. Genomsnittlig
87.

hyggesstorlek ha

för olika ägarkategorier

Privatskogsbruk

Övr. allm.

Domänverket

Bolagsskog

2.5

5,0

14,8

15,9

Som framgår ger privatskogsbruket upphov till de utan tvekan
hyggena. Detta är givetvis föga förvånande, men om
antar
hyggen har ett mer positivt miljövärde än stora, talar miljöskälen
för en överföring om skogsmark från bolag till enskilda än för det

1986/

minsta
att små
snarare
motsat-

ta.
Sammanfattningsvis gäller således att Jordiörvärvslagen tämligen effektivt hindrat att juridiska personer ökat sitt skogsinnehav. Eftersom det inte
finns några starka ekonomiska skäl som talar för att storskogsbruket är
mer
effektivt än privatskogsbruket finns det heller inga skäl att ändra lagen på
denna punkt. Tvärtom, eftersom man på goda grunder kan anta att skogsmark som en gång lörvärvats av bolag, för överskådlig tid undandragits
marknaden, skulle ett ökat bolagsägande mycket väl kunna vara till lörfång
för skogssektorns samhällsekonomiska effektivitet.
Vid sidan av ägandeförhållandena syftar Jordförvärvslagen till att förbättra jord- och skogsbrukets rationalisering. Detta sker genom att lagen
främjar bildandet av större och bättre arrenderade skogsfastigheter.
Vad beträffar arronderingen konstaterar den refererade utredningen att
detta har en mycket liten inverkan på den totala effektiviteten
i det
svenska skogsbruket. Det finns givetvis extrema skiften 10 m breda och
l0 km långa men dessa utgör en utomordentligt
liten andel av den
svenska skogsmarken. Det visar sig även att privatskogsägamas aktivitet i
län med svår
arrondering
inte är lägre än i bättre
ex. Kopparberg
arronderade län. Problemen med dålig arrondering hör till det svenska
skogsbrukets minsta problem och bör kunna hanteras utan en omfattande
lagstiftning, t.ex. genom att intensifiera lantbruksnämndernas
köp och
försäljning på öppna marknaden.
Beträffande fastighetsstorleken kan konstateras dels att aktiviteten inte
nämnvärt skiljer sig mellan olika klasser, möjligen med undantag för de
extremt små. Vilka dock utgör en försvinnande liten andel av den svenska
skogsmarken. Vidare är stordriftsfördelarna
vid avverkning troligen små.
De samlande resultaten säger således att mycket lite står att vinna på
en
med lagars hjälp forcerad storleksrationalisering
inom det svenska skogsbruket.
Sammanfattningsvis gäller således för det svenska privatskogsbruket att
endast små etfektivitetsvinster kan göras med understöd av JordförvärvslaFrån skogsekonomisk synpunkt finns alltså
gens rationaliseringsparagraf.
inget att invända mot lagens avskaffande på denna punkt.
Det kan slutligen nämnas att den anförda utredningen även analyserar
prisutvecklingen på jord- och skogsbruksfastigheter. Det har gjorts gällande att de senaste årens prisstegringar varit ett uttryck för spekulation från
kapitalstarka personers sida. l en specialundersökning av Ola Carlen avvisas emellertid detta. Carlen finner istället att priset på lantbruksfastigheter
på ett riktigt sätt återspeglar egendomamas underliggande värden. Rotnet-
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inflation och räntehöjd kan sammantaget förto, jordbrukssubventioner,
klara huvuddelen av prisstegringarna. Något skäl till att behålla jordfinner utredningen inte.
forvärvslagens prisprövningsparagraf

skogsvårdsavgiften
skogsvårdsavgiften är en statlig skatt som utgår för varje skogsfastighet
med ett positivt taxeringsvärde. Avgiften är årlig och är direkt proportionell mot skogsbruksdelens taxeringsvärde. Avgiftsuttaget är för närvarande 0,8 procent. Eftersom taxeringsvärdet normalt skall uppgå till 70-85
procent av marknadsvärdet, är en rimlig approximation att skogsvårdsavgiften uppgår till 5 promille av det marknadsmässiga skogsbruksvärdet.
Detta är det tal som kommer att användas i de beräkningar som här görs
över skogsvårdsavgiftens effekter.

Hur

hög är skogsvårdsavgiften

Hur pass kraftigt skogsvårdsavgiften försämrar skogsbrukets nettoavkastning har debatterats livligt de senaste åren. Enligt den officiella statistiken uppbär staten varje år ca en halv miljard i skogsvårdsavgiften en
siffra som skall ställas mot det samlade rotnettot om ca 7 miljarder. Sett i
relation till skogsbrukets överskott kan man alltså säga att skogsvårdsavgiften tar 8 - 10 procent av de löpande inkomsterna.
Att grunda beräkningen på kassaflödesanalys är emellertid missvisande
då det gäller skogsbruket. Skogsbrukets lönsamhet analyseras bäst i invesnämligen till huvuddelen
teringskalkyler. Skogsbrukets produktion är
skogsägaren invesåterbetalningskaraktär:
investeringsoch
momentan
av
kronor år T vid
återbäringen
RT
får
föryngring
och
i
noll
år
kronor
terar
slutavverkningen. Visserligen finns mellan plantering och slutavverkning
vissa kostnader i samband med gallring och röjning, men dessa är som
konstateras längre fram i detta avsnitt helt betydelselösa for huvudfrågan.
Kännetecknande för skogsvårdsavgiften är att skogsägaren får betala
denna från ett bestånds anläggande till dess avverkning. Om skogsvårdsavgiften alltså kvarstår i sin nuvarande form kommer en skogsägare som nu
står i begrepp att anlägga ett bestånd t.ex. genom att plantera skog på
åker att behöva erlägga avgifter i ca 100 år innan han får någon inkomst
Intuitivt anar man då att
av betydelse i samband med slutavverkningen.
skogsvårdsavgiften uppgår till mer än vad den enkla kassaflödesanalysen
visar.
En enkel kalkyl kan visa vad skogsvårdsavgiften betyder för skogsbrukets nettoavkastning då analysen utsträcks över ett bestånds hela omloppstid. Vi förenklar så långt som möjligt och antar att vi har ett bestånd som
i form av markberedning, plantering osv.
kräver en grundinvestering
kronor år noll. Denna plantering ger resultat i form av
uppgående till
år T med RT kronor. Mellan 0 och T finns inga
ett avverkningsnetto
nettoutgifter
ras nedan.

eller nettoinkomster.

Detta

antagandes realism kommente-

67
Givet investeringen år noll och intäkten år T kan projektets avkastningsränta internränta
beräknas genom formeln:
AvkastningsräntanlogRT/I0/T
Vi antar nu att avkastningen motsvarar rådande ränta, dvs. att
en
normal investering i skog ger ungefär lika stor avkastning som en bankplacering eller någon annan kapitalplacering. Vi betecknar denna gemensamma ränta med r.
Nu antar
att det införs en skogsvårdsavgift. Den är årlig och uppgår
till 5 promille av beståndets marknadsvärde. Mycket enkla kalkyler
ger vid
handen att skogsvårdsavgiften år "t uppgår till:
Skogsvårdsavgift år t 0,O05I0e"
Uttrycket säger ex. att år noll t0
betalas 0,005I0 i avgift osv.
Vad är då det sammanlagda värdet av skogsvårdsavgiften
Om alla de
årliga avgifterna omräknas till tidpunkten "T,
dvs. avverkningstillfället,
och sedan läggs ihop erhålles följande:
Summan av skogsvårdsavgifter under omloppstiden, omräknat till tidpunkten T"0,005TRT
Om alltså skogsägaren väntar ett netto om 100000 kr vid slutavverkningen, och om omloppstiden är 80 år, kommer han vid avverkningstillfállet att ha betalt 0,00580l00000
dvs. 40000 kronor eller 40 procent av
avkastningen.
Eftersom avkastningen är RT kan skogsvårdsavgiftens andel
av avkastningen erhållas som:
Skogsvårdsavgiftens andel 0,005TRT/RT
0,005T
Denna andel stiger med omloppstiden enligt följande tabell:
Tabell 4.5. Skogsvårdsavgiftens
loppstiden.
Omloppstid, år
Andel. procent

70
35

80
40

andel av avkastningen
90
45

100
50

sett över hela oml l0
55

120
60

Eftersom omloppstiden
normalt är kring ett hundra år kommer
skogsvårdsavgiften att utgöra cirka hälften av avkastningen. Som
en kuriositet kan noteras att skogsvårdsavgiften drabbar de norra delarna
av landet
betydligt hårdare än de södra eftersom omloppstiderna är längre. I
norra
Sverige kommer skogsvårdsavgiften att ta cirka 60 procent
av avkastningen, i södra cirka 40 procent.
Beräkningarna ovan bygger på ett mycket förenklat exempel. Karl Jäghagen och Sören Wibe vid Skogshögskolan i Umeå har emellertid gjort
om
beräkningarna utgående från realistiska skötselprogram inkluderande gallring och röjning. Resultaten påverkades emellertid inte märkbart. I denna
analys tog man även hänsyn till att marknadsvärdet och taxeringsvärdet
påverkades även av framtida skogsskötsel dvs. kommande omloppstider,
men inte heller detta påverkade resultaten märkbart. Huvudresultatet, att
en årlig avgift på 5 promille av marknadsvärdet tar ca hälften av avkastningen under en hundraårig omloppstid, står sig även då hänsyn tas till
allehanda realistiska korrektioner.
Skogsvårdsavgiften brukar försvaras med att intäkterna går till just
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skogsvård. Det är emellertid en tvivelaktig princip att på detta sätt specialdestinera skatter. Det normala förfarandet är istället att besluta om utgifter och inkomster separat.
Det har heller inte gjorts någon undersökning om de rundgångskostnader som är förenade med skogsvårdsavgiften. De bidrag som n. bekostas
med avgiften måste sökas, de måste prövas individuellt och värderas av en
i det konkreta fallet oinsatt person. Det är inte otroligt att en väsentlig del
prövningsprocess.
av skogsvårdsavgiften försvinner i denna
fullTill detta kommer att skogsvârdsavgiften är till sin konstruktion
komligt unik inom det svenska näringslivet. Skogsbruket har, liksom alla
andra näringar, sin miljökostnad i den anpassning som man måste göra
med hänsyn till t.ex. Skogsvårdslagen. Men ingen annan näring har en
vårdssyften. Den kan heller
motsvarande direkt extra kostnad för dunkla
eftersom det inte finns någon möjlighet
inte jämföras med miljöavgifter
att undvika avgiften.
genom ett förbättrat miljöbeteende
skogsvårdsavgiften
bör avskaffas. Den
Slutsatsen av genomgången är att
i form av bättre
nettovärde
svårt
dess
och
drabbar skogsbrukets lönsamhet
skogsvård kan ifrågasättas.
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Appendix

Regeringsbeslut
råvara,

t.o.m.

Sökande
Hylte Bruks AB

Frövifors

Bruk AB

enligt
maj

lag SFS

1987:

588

om

l

träfiber-

1989
Ansökan, beslut, villkor m. m.
Ansöker om att, p. a. ändrade produktionsplaner, få ändra villkor i tidigare beslut. De får
tillstånd att i anläggningen i Hyltebruk förbruka
l 286000 m3 fub träfiberråvara vilket inte innebär någon ökning i förhållande till tidigare tilllåten förbrukning.
Ansöker om att ett förbrukningstillstånd
som
tidigare gällt förvaltningsenhet
får övertas av
Frövifors bruk. Ansökan beviljas. Tillståndet
förknippas med villkor: Av den totalt tillståndsgivna kvantiteten om 950000 m3 träfiberråvara i
F rövifors får högst 760000 m3 utgöras av barrved, varav högst 690000 m3 svensk barrved.
Minst den del av den årliga användningen av
svensk barrved som överstiger 603 000 m3 skall
utgöras av stamvirke med en brösthöjdsdiamter
som inte i annat än i undantagsfall överstiger 10
cm.

Södra Skogsäg. AB

Ansöker om att vid Väröbruk under 1987
använda högst 1480000 m3 träñberråvara, vilket är 70000 m3 utöver tidigare tillåten kvantitet. De erhåller tillstånd med följande motivering: Regeringen
anser, med hänsyn till den
importerad
andelen
råvara, att överskristora
dandet av den i regeringsbeslutet tillåtna volybör godkänmen 1410000 m3 träfiberråvara,
nas.

SCA

Ansöker om att
öka förbrukningen
med
250000 m3 träfiberråvara
vid Ortvikens pappersbruk där den tidigare tillåtna förbrukningen
medger att
var l 195000 m3. Regeringen
l 445 000 m3 får förbrukas men om förbrukningen överstiger l 336000 m3 skall den ökade användningen täckas genom att den högsta tillåtna
användningen sammanlagt i massa- och pappersbruken i Östrand, Munksund och Matfors
minskas med motsvarande volym. Vidare får
SCA tillstånd att använda högst 795000 m3 träfiberråvara i sågverken i Tunadal och Lugnvik.
Dock skall, om den sammanlagda användningen
i sågverken överstiger 695000 m3, användningen i pappersbruket i Ortviken minskas med mot-
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svarande volym reducerad med den volym råvara i form av flis och spån som härrör från sågverkens ökade användning.
Korsnäs AB

Ansöker om tillstånd
förbruka totalt
att
2931000 m3 träñberråvara
vid massafabriken
och pappersbruket i Karskär och vid Kastets
sågverk. Hur mycket detta ökar förbrukningen
är inte klart då flera enheter inom bolaget läggs
ned. De får tillstånd att förbruka 2900000 m3
träfiberråvara.
Följande villkor
ställs: Högst
2623000 m3 får utgöras av inhemsk barrved.
Om behovet överstiger 2753000 m3 skall det
ökade behovet täckas genom import.

AB Iggesunds Bruk

Ansöker om att få förbruka l 500000 m3 träfiberråvara vid cellulosa- och kartongfabriken
i
Iggesund samt sammanlagt 560000 m3 träfiberråvara i sågverken i Stocka, Håstaholmen och
Iggesund. Om detta ökar bolagets totala förbrukning är oklart eftersom flera enheter läggs ned.
De får tillstånd med villkoret att högst l 000000
m3 av förbrukningen i Iggesund får utgöras av
inhemsk barrmassaved.

NCB

Ansöker om att
öka förbrukningen av träfiberråvara med 244000 m3 i cellulosafabriken
i
Vallvik. De får tillstånd att öka förbrukningen
med 200000 m3. Villkor: Av den totalt tillåtna
förbrukningen av högst l 100000 m3 barrmassaved får högst l 000000 m3 utgöras av inhemsk
barrmassaved. Dessutom får inte sågbart timmer av kvinta eller bättre kvalitet, som är grövre
än l5 cm i diameter toppmått under bark, användas. Den högst tillåtna förbrukningen av inhemsk barrmassaved kan omprövas av regeringen om bolaget kan redovisa positiva resultat av
avverkningsfrämjande
åtgärder.

SCA

Ansöker om att under 1988
överskrida den
högsta tillåtna
volymen
träfiberråvara
vid
Munksunds sågverk med 10000 m3. Regeringen
medger att den tillåtna förbrukningen
under
1988 överskrids med 10000 m3 klentimmer under förutsättning att förbrukningen
av sågbart
klentimmer samtidigt minskas med 10000 m3
vid pappersbruket i Munksund.

SCA

Ansöker om att vid massafabriken och pappersbruket i Obbola
öka användningen av träñberråvara med 75000 m3. Regeringen ger tillstånd till den ökade förbrukningen.
Minst
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45000 m3 av ökningen skall dock utgöras av
okvistade träddelar med stammar som är högst
10 cm i diameter.
förbruka
om att fortsättningsvis
m3 träñberråvara i Värö bruk. Jämför
förbruka
tillstånd
att tillfälligt
m3. Regeringen ger tillstånd till förav l 480000 m3/år.

Södra Skogsäg. AB

Ansöker
1 500 000
tidigare
1480000
brukning

Holmens Bruk AB

Ansöker om att i samband med en kapacitetsutbyggnad få öka sin förbrukning med 550000 m3
träñberråvara till totalt l 500000 m3. Regeringen ger tillstånd. Villkor: Råvaran skall utgöras
av massaved och sågverksflis av gran. Senast 18
månader efter det att den utbyggda kapaciteten
börjat utnyttjas skall bolaget redovisa vidtagna
åtgärder För att öka avverkningarna inom bolagets virkesfångstområde
samt resultaten av åtgärderna. Om inte kommer regeringen att meddela särskilda villkor för hur den ökade råvaruvolymen skall anskalTas.
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5

Faktorer

utveckling

som

påverkar

under

skogsnäringens

1990-talet

I detta kapitel går vi genom en rad frågor som kommer att påverka
skogsindustrins och skogsbrukets utveckling under 1990-talet.

Avverkningsnivå
Sparande

och

skattereformer

i virkeskapital

Den låga nivån för avverkningama under de senaste 13 åren kan framstå
så visade de avverkningsberäkningsom en gåta. Som nämndes i kapitel
utfördes
i
likhet
liknande
beräkningar som redovisa1985,
med
de
ar som
des 1978 SOU 1978:6 och 1981 SOU 1981:81, i beräkningsalternativet
dagens skogspolitik
att det årliga avverkningsuttaget redan på kort sikt
kan öka med 8 á 10 milj m3 sk, jämfört med idag. Då bör man dessutom
ställer höga krav på investelägga märke till att detta beräkningsalternativ
ringar i form av uppskjuten avverkning av avverkningsmogna bestånd i
syfte att uppfylla ett strängt krav på utjämning av det aggregerade virkesfår
flödet på mycket lång sikt avverkningsnivån
sänkas från en tioårsperiod till en annan. Detta krav i en så restriktiv form i modellkalkylerna
på
motsvaras inte av legala, ekonomiska eller biologiska restriktioner
skogsbrukets praktik och ger därför upphov till en underskattning av gapet
mellan potentiell och faktisk avverkningsvolym.
Jämfört med nästan alla andra former av produktion har skogsproduktion extremt långa omloppstider. Även under de mest gynnsamma förutsättningar brukar produktionstiden
uppgå till ett tiotal år. I Sverige är som
bekant perspektivet ofta sekellångt detta gäller traditionellt
skogsbruk;
hybridasp,
teknikutvecklingen,
i
fråga
produktion
tycks
kunna
ex.
om
av
komma att introducera helt andra tidsmässiga förutsättningar för en del av
det svenska skogsbruket. Detta innebär en nackdel eftersom kapitalkostnad och riskexponering blir höga.
I detta perspektiv framstår det som märkligt att många skogsägare, inte
enbart småskogsägare utan även stora skogsägare som t.ex. skogsbolag,
tillämpar betydligt längre omloppstider
än vad som oundgängligen är
nödvändigt,
ex. enligt skogsvårdslagens bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder.
Denna paradox upplöses emellertid delvis av konstaterandet att en
uppbyggnad av virkesförråd innebär sparade i en real tillgång. Avverkningsförloppet bör således ses i sammanhang av hushållens småskogs-
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Virkeskapibruket och/eller företagens samlade förmögenhetsforvaltning.
talets utveckling under de två senaste decennierna ansluter sig väl till det
allmänna mönstret i särskilt hushållens förmögenhets- och skuldutveckling. Hushållens finansiella sparkvot var under perioden 1970 - 1988
lägre än den totala sparkvoten, och därtill negativ under de flesta år under
denna period. Hushållens skuldkvot, mätt som kvoten mellan skuldstock
minskade med drygt en procentenhet mellan 1974
och bruttoförmögenhet,
och 1977, men har sedan dess successivt ökat, från l9 procent 1977 till 25
procent 1988. Hushållen har således ökat sin skuldsättning och föredragit
sparande i reala tillgångar framför sparande i finansiella tillgångar.
har sparande i form av uppbyggnad av
I en sådan forvaltningsstrategi
virkesförråd egenskaper som kan framstå som fördelaktiga vid jämförelse
med sparande i andra reala tillgångar. Kunnigheten i skog och skogsskötsel
är mycket utbredd och det faller sig säkert naturligt för många skogsägare
att av denna anledning lägga en del av sitt sparande i just stående skog.
Vissa fördelar kan finnas i beskattningshänseende,
ex. ifråga om förmöDet
genhetsbeskattning, och kanske särskilt vid generationsöverlåtelse.
senare har helt säkert viss betydelse som förklaring till låg avverkningsaktivitet/högt virkessparande bland äldre skogsägare.
Även om avkastningen är låg kan för den enskilde skogsägaren även
risken te sig som liten. Ett viktigt skäl till detta är den höga grad av
dvs. tillgångflexibilitet som kan finnas vid valet av avverkningstidpunkt,
virkespriserna
bedöms
vid
tidpunkter
då
realiseras
kan
vara gynnarna
samma eller då den enskilde behöver denna inkomst. Avsättningen är
garanterad genom förekomsten av en väl utvecklad virkesmarknad. Likviditeten är således i allmänhet större än för sparande i bostadskapital, som
en större förändring rentav kan
annars är ett närliggande alternativ, där
kräva flyttning. Därtill kommer att skogen även ger möjlighet att erhålla
inkomst från arbete i det egna skogsföretaget, vilket kan vara av betydelse
som komplement till arbetslöshetsförsäkring för ex. den som är beroende
av en liten och osäker arbetsmarknad.
Även för storskogsbrukets del finns det faktorer som tenderar att gynna
uppbyggnad av stora virkesförråd. De avkastningskrav som ställs på skogsbolagens skogsförvaltningar tycks vara förvånansvärt låga. Till någon del
torde detta bero på ett starkt skogsprofessionellt stöd för säregna hushållräntefot. Det är emelningsprinciper, inkluderande en egen låg forstlig"
lertid troligt att risköverväganden och hänsyn till samband mellan olika
balansposter på både aktiv- och passivsidan har stor betydelse. Stående
avverkningsbar skog är en förhållandevis likvid tillgång som särskilt i
inflationstider kan väntas ge en högre avkastning än andra tillgångar med
Uppbyggnad av virkesförråd är en investeringsmöjlighet,
hög likviditet.
inom ett område där Skogsbooch i viss mån en diversifieringsmöjlighet,
lagen redan besitter en betydande kompetens.
En ytterligare omständighet som kan ha betydelse i detta sammanhang
är det faktum att skogstillgångarna värderas lågt i företagens bokföring.
Redovisningen ger således inte ett rättvisande underlag vid bedömningen
Östman 1988. En bidragande orsak
av skogsförvaltningens avkastning se
till detta torde vara regleringen enligt Jordförvärvslagen av marknaden för
skogsfastigheter. Denna minskar företagens aktiva kontakt med fastighets-
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marknaden, gör det svårt att finna relevanta marknadsobjekt för prisjämförelser som kan användas som underlag för värdering av de egna tillgångarna och gör det även, genom det inslag som finns av prisregleringen, svårt
att använda sådan information när den finns.
I detta perspektiv framstår naturligtvis skattesystemet som en faktor av
strategisk betydelse för hur virkesuttaget kommer att utvecklas i framtiden. l den mån som en inkomstskattereform
kommer att leda till en
anpassning av hushållens portföljer i form av ökat finansiellt nettosparande sparande minus upplåning genom ett minskat sparande i egna reala
tillgångar kommer detta även troligen att medföra en ökning av småskogsbrukets avverkningar. Effekten skulle således bero på dels reformens
effekt på det finansiella nettosparandet, dels på det totala sparandet.
Eftersom sparkvoten för hushållens totala sparande är låg är det naturligtvis tänkbart att en ökning av det finansiella nettosparandet åstadkoms
huvudsakligen genom en ökning av det totala sparandet, istället för genom
en neddragning av realt sparande.
Någon mer ingående empirisk analys av skogsägarnas portföljanpassningar finns inte. Ett visst underlag för en bedömning av vilka effekter en
skattereform kan få kan hämtas från studier med partiella modeller där
sambandet mellan avverkning och olika faktorer,
ex. pris och realränta
efter skatt. har studerats. I Appendix redovisas en sådan studie, som har
utförts av Thomas Aronsson, som bygger på den skogsägarenkät som
utfördes av 1981 års virkesförsörjningsutredning.
Resultatet av den statistiska skattningen, som alltså baseras på ett tvärsnittsmaterial,
indikerar att
sänkning
marginalskattesatsen
med
20
procentenheter
leder till en
en
av
ökning av virkesutbudet från småskogsbruket med 10 procent.
analyserat
I en annan studie har Hultkrantz och Aronsson kommande
ett tidsseriematerial. Av resultaten från denna studie kan man beräkna att
3 procentenheter vilket,
ökning av real låneränta efter skatt med 2,5
allt annat lika, vid aktuella räntesatser i augusti 1989 motsvarar en sänkning av marginalskattesatsen med 20 procentenheter
leder till en ökning
av småskogsbrukets virkesutbud med 7-9 procent. Dessa två studier
antyder således att en reform i enlighet med inkomstskattekommitténs
förslag ger en ökning av virkesutbudet
från privatskogsbruket
med 3
i 0,5 miljoner m3sk. Man bör dock observera att skattningarna är osäkra
och att det rör sig om i hög grad partiell analys.
Skattereformens effekt på virkesutbudet under 1989 och 1990 är svår att
förutsäga. Givet att virkesinkomsten måste tas upp till beskattning under
avverkningsåret har skogsägaren som regel starkt incitament att skjuta upp
avverkningar till efter reformens genomförande. Genom
ex. användande
av skogskonto, lämplig periodisering av betalningar för rotposter osv.
torde det dock vara rätt enkelt för många att skjuta upp en stor del av
beskattningen. I sådana fall kan man alltså redan nu låta planeringen
bestämmas av sin förväntan om de framtida skattereglerna. Detta kan
således tvärtom komma att innebära att man redan under 1990 får en
tendens till ett ökat utbud. Om den totala effekten blir en ökning eller en
minskning är alltså oklart.
på storNär det gäller effekterna av de föreslagna skatteförändringarna
skogsbrukets skogsskötsel finns idag inget underlag för att göra en bedömning.
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Mot bakgrund av den ovisshet som finns om effekterna av en generell
skattereform finns det skäl att ge förnyad uppmärksamhet åt mer direkta
instrument som kan stimulera skogsägare att omvandla en del av sitt reala
sparande i skog till finansiellt sparande. En särställning här intas av skogskontot, som
är en sparandeform som förutsätter avverkning. Under
gynnats på så vis att skogsägaren har
senare år har skogskontoinsättningar
tillåtits att sätta in den större delen av inkomsten från virkesförsäljning på
ett sådant konto. Inga större förbättringar har emellertid gjorts när det
gäller villkoren för detta sparande. Spararens enda alternativ är således
vanlig bankinlåning. l jämförelse med alternativet att behålla förmögenheten i form av stående skog torde den reala avkastningen från skogskonto
ofta ha varit sämre. Därtill kommer en förmodligen större risk för förluster
vid perioder med oväntat hög inflation. Det är således angeläget att skogsägaren ges en mer omfattande meny av sparandeformer för sitt skogskonto.
Jämfört med vanligt banksparande är sparande på skogskonto gynnat i
och med att kontohavare ges en skattekredit. Den som vill använda en
virkesinkomst till vanligt banksparande måste först ta upp inkomsten till
beskattning och kan sedan spara nettot. Den som har skogskonto sparar
Givet att skattesatsen är konstant och räntan
istället bruttoinkomsten.
densamma är detta ekvivalent med en besparing av nettoinkomsten till
skattefri ränta.
Denna egenskap delar skogskonton med vissa andra sparandeformer.
För dessa föreslår utredningen om reformerad företagsbeskattning därför
s 317.
en extra källskatt på 20 procent av räntan SOU 1989:34, del
Skälet till att skogskonto inkluderas är önskemålet om likforrnighet med
övriga former av finansiellt sparande. När det gäller skogskonto är det
emellertid rimligt att i första hand se det som alternativ till virkessparande. Även virkessparande innebär att skogsägaren erhåller en skattekredit.
Detta förhållande nämns inte av utredningen. Den tycks därför ha förbisett att en källskatt på avkastningen från skogskonto introducerar en ny
form av snedvridning som gör det fördelaktigt att avstå från att avverka.
Eftersom avkastningen av skog inte beskattas löpande utan först efter
avverkning innebär skattekredit för skogskonto inte att man ger skogsägaförmån. Det är heller inte möjligt att öka tillgodohavanren någon extra
det på skogskontot genom överföring från någon annan finansiell tillgång
som är utsatt för källskatt eller utan skattekredit. En källskatt på skogskonto är därför omotiverad och leder genom snedvridningen av förhållandet
mellan avkastning på finansiellt och realt sparande till en samhällsekonomisk kostnad.

Institutionella

begränsar

faktorer

efterfrågan

Man kan fråga om även
vid sidan av de aspekter
stemet som behandlades
som kännetecknas av en

på virkesmarknaden
på inhemskt

som

virke

institutionella
faktorer på virkesmarknaden kan,
på sparande och särskilt påverkan från skattesyi föregående avsnitt, bidra till en skogsutveckling
långvarig tillväxt av virkesförrådet. I det följande
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uppmärksamma två frågor som skulle kunna ha en sådan betydelse
skall
via begränsande effekter på efterfrågesidan, dvs. på industrins storlek i
på
förhållande till råvarubasen. Dessa frågor är konkurrensförhållandena
på virvirkesmarknaden samt frågan hur kontrakts-/transaktionsformerna
kesmarknaden påverkas av skogsbrukets ägarstruktur.

Ågarstruktur

och transaktionsformer

Skogsbrukets strukturfrågor har ofta uppmärksammats utifrån deras betyl-lär
och produktionskostnader.
delse för skogsbrukets produktionsteknik
finns
i
skogsbruket.
finns en rad frågor. En gäller de stordriftsfördelar
som
Dessa kan bero av storleken av den enskilda markenhet, avdelningen, som
kan också bero på
bearbetas, t.ex. vid en avverkning. Stordriftsfordelar
den totala arealen av flera avdelningar,
ex. när det gäller kostnaderna for
En annan
anläggning av skogsbilväg eller planering och administration.
fråga gäller skillnader i teknik, produktivitet
osv. mellan de självverksamEn tredje
ma skogsägarna och helt specialiserad arbetskraft/maskiner.
finnas
attityd/preferenser/kunskap
kan
i
fråga gäller de skillnader
som
aspekinnebär
dessa
Sammantaget
kategorier
skogsägare.
tre
mellan olika
ter att möjligheterna att bedriva ett rationellt och aktivt skogsbruk kan
begränsas av den ägandestruktur som finns i det enskilt ägda skogsbruket i
vissa områden i landet, som
ex. i Siljansbygden, där man har kvar en
mycket långt gången ägosplittring. För merparten av skogsbruket är det
emellertid inte möjligt att dra någon sådan slutsats. Stordriftsfördelarna
inträder ofta på ett tidigt stadium. Utvecklingen av små och lätta maskiner
har bidragit till att göra dem mindre märkbara. De kan även uppvägas av
i självverksamt
En låg produktivitet
skalnackdelar från miljösynpunkt.
låg timarbete kan uppvägas av sambruksfördelar
ex. med jordbruk,
eller högre kvalitet.
kostnad fritidssyssla"
Markägandet kan emellertid även ha betydelse för skogsutnyttjandet
genom de villkor det ställer for formerna och villkoren for transaktioner av
En modell som beskriver sådana samband
virke på virkesmarknaden.
Denna utgår från den analys av reservautvecklas i Hultkrantz 1989.
tionspriser for virke som har utvecklats av bl. a. Peter Lohmander Lohmander 1987. Utgångspunkten är att skogsmarken ägs av många små
skogsägare som agerar oberoende av varandra. Skogsägarna betraktar virkespriset/rotpriset
som en exogen och stokastisk variabel. Eftersom de
Det gäller
enskilda fastigheterna är små säljer varje skogsägare "sällan.
alltså att välja det lägliga tillfället. Detta tillfälle beror av skogsägarens
reservationspris som bestäms av den information han har om prisprocessen
ex. bedömd sannolikhet för att en viss prisnivå skall inträffa och
kostnaden för att vänta skogens tillväxt, kapitalkostnad, andra risker än
prisrisker.
Om kapitalkostnaden är låg i förhållande till skogstillväxten
kan reservationspriset således förväntas vara högt.
Virkespriset antas vara en funktion av bl. a. skogsindustrins kortsiktiga
betalningsförmåga massapriset
och skogsindustrins kapitalstock produktionskapaciteten.
Skogsindustrin kan på lång sikt påverka Virkesprisnivån genom att variera den totala produktionskapaciteten,
som däremot
är låst på kort sikt. Även industrin antas verka under konkurrens. Bran-
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schens totala kapacitet bestäms därFör av villkoret att en marginell Förändring skall ge ett nuvärde av Förväntade nettointäkter som är noll.
Genom att göra olika Förändringar av de institutionella FörutsättningarFör industrikana kan man i denna modell erhålla olika jämviktslösningar
pacitetens storlek. Tre typfall kan urskiljas:
l Ingen Förändring görs. Varje enskild skogsägare kommer att leverera
virke endast när han Finner att virkespriset överstiger reservationspriset.
kommer således virkesutbudet
Om massapriset blir lågt lågkonjunktur
att bli litet. Den marginella kapaciteten ställs då utan virke eller får
anskaffa dyrare virke från andra källor och gör Förlust pga. att kapitalkostnaden är irreversibel. Det innebär att industrikapaciteten
på lång sikt
kommer att begränsas till en nivå som gör att virkesprisnivån virkespriset
i Förhållande till massapriset är så lågt att man i goda tider gör övernormala vinster som balanserar sådana Förluster.
2 Skogsägarna Förpliktigar sig att oavsett pris leverera virke eller sätter
Industrins Förlustrisk är nu mindre, vilket
upp ett lågt reservationspris.
och därmed virkesprisnivån blir högleder till att produktionskapaciteten
re. l jämFörelse med det Första fallet förändras skogsägarnas totala rotnettoinkomster negativt av att man avverkar i tider med låga priser och
positivt av att både total volym och prisnivå ökar. Även om skogsägarkollektivets samlade inkomst ökar genom sådana leveransgarantier så komskogsägaren fortfarande ha incitament att ha ett
mer den individuelle
högt reservationspris, och således bryta mot leveransåtagandet om priset
visar sig bli För lågt, om inga andra hänsyn Förhindrar detta.
3 skogsbruket och skogsindustrin integreras. I detta fall kan skogsindustrins kapacitet bli ännu större. Det integrerade Företaget väljer nämligen en mellanform mellan de två ovanstående fallen som återigen innebär
ett reservationspris som är större än noll virkespriset är nu ett internpris,
men det har ingen betydelse För resonemanget. Förlust pga. outnyttjat
produktionskapital
vid ett lågt massapris balanseras av det ökade genomsnittliga massapriset vid produktion men eftersom skogsägaren/industrin
nu tar hänsyn till att vissa kostnader i industrin är fasta så kommer
sannolikheten För att man i en viss period inte avverkar att vara lägre än i
fall l.
Denna modell har, i den utsträckning den har empirisk relevans, praktisk-politisk betydelse i två avseenden. För det Första pekar den på att det
kan finnas, även bortsett från de produktionstekniska
aspekterna, ett
i skogsbruket och
samband mellan ägarstruktur och fastighetssplittring
skogsindustrins/virkesefterfrågans
storlek. För det andra ställs frågan om
Organiseringen av
skogsägarrörelsens betydelse För industriutvecklingen.
Skogsägarna kan uppfattas ha spelat en roll just genom de incitament som
skogsägarna med detta gavs till kontinuerliga
leveranser lågt reservationspris, då
dessa leveranser både påverkade den totala avkastningen
på det kapital som satsats i kooperativt ägda industriFöretag och medlemmens del i denna avkastning. Ur detta perspektiv framstår den kraftiga
minskningen av skogsägarFöreningarnas medlemsantal efter den kris som
de kooperativa skogsindustriFöretagen genomgick i slutet av 1970-talet
som en möjlig delFörklaring till den relativt låga virkesFörbrukningen under 1980-talet.
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Konkurrensen

på virkesmarknaden

kan ge upphov till
Begränsningar av konkurrensen på virkesmarknaden
till "volymförlusupphov
dels
flera
slag.
De
kan
effektivitetsförlustcr
ge
av
och/eller den andel av denna
ter" i form av att produktionskapaciteten
kapacitet som försörjs av inhemskt virke begränsas. Dels kan det ge
och utförluster
upphov dynamiska
genom att strukturomvandlingen
vecklandet av nya produktionsgrenar
som baseras på virkesråvara försvåras. Slutligen kan det ge upphov till kostnader för att upprätthålla konkurmellan olika säljare.
renshinder och möjlighet att prisdiskriminera
Konkurrensfrågorna
har studerats i en utredning om virkesmarknaden
De är även föremål för
av Bergfors, Bergman och Hultkrantz 1989.
NO.
pågående utredning av
Inslaget av köparmonopol är idag starkt på massavedssidan. Samverkan
mellan köparna sker i organiserade former. Dessa är registrerade och
godkända med hänsyn till kanellsamarbetets förment positiva effekter på
prisbildningen.
Trots detta är det tveksamt om detta samarbete verkligen har givit några
mer betydelsefulla negativa volymeffekter. Under första hälften av 1980ha varit mindre effektivt vad gäller att
talet förefaller kartellsamarbetet
påverka virkespriserna. Den främsta anledningen till detta har varit att det
marknadssegment funnits en omfattande
vid sidan av kontrollerade
och gränshandel. I detta
fri
handel,
ex. handel på rotpostmarknaden
har bl.a. sågverken spelat en viktig roll. Denna handel har först under
senare år stävjats genom aktiva insatser från kartellisterna. För det andra
har importen av virke varit omfattande under 1980-talet, vilket under alla
förhållanden skulle ha bidragit till att minska genomslaget av en restriktiv
på den totala virkeskonprispolitik på den inhemska virkesmarknaden
sumtionen/industrikapaciteten.
Som påpekas i det särskilda avsnitt om
importutvecklingen
som följer kan dock denna import, åtminstone under
1980-talet, inte ses som ett utslag av kartellverksamhet utan har sin grund i
varit mycket konkurrenskraftiga.
att importpriserna
Ett frågetecken, när det gäller volymeffekterna, får dock sättas vid nedi början
i virkeskonsumtion
uttryckt
dragningen av industrikapaciteten
spelade
roll
här,
kartellpolitiskt
inslag
av decenniet. Det är troligt att ett
inslag
underdiskussion
fördes.
Detta
då
åtminstone att döma av den
som
stöddes av regleringen av virkesanvändningen enligt dåvarande Byggnadskonstaterade i föregående kapitel
lagens paragraf l36a, vilken som
närmast var att se som en ren kartellag.
Även om osäkerhet råder om i vilken utsträckning en begränsad konkurfinns det en påtaglig risk att kartellsamarrens minskat virkesvolymerna,
betet, särskilt efter de senaste årens skärpning skall ge både en sådan effekt
intressen finns mellan
effekter". Motriktade
och negativa dynamiska
massaindustrin å ena sidan och sågverken samt ägarna till de 75 procent av
skogsmarken som inte ägs av skogsbolagen å den andra. Denna intressekonflikt har inte uppmärksammats i tillräcklig grad när inköpskartellerna
inköpsbolagen
har godkänts eller när deras konkurrensbegränsande aktiviteter t.ex. aktioner mot gränshandel har prövats. Enligt vår uppfattning är dessa tillstånd inte förenliga med den restriktiva hållning till
konkurrensbegränsande

verksamhet som tillämpas på andra områden.
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Effekter

på skogsindustrin

av höjda

elpriser

och

miljöavgifter
Under 1990-talet kan två förändringar förutses som innebär ökade kostnaproduktion
i Sverige, nämligen
der för vissa typer av skogsindustriell
höjda elpriser och åtgärder för en väsentlig reduktion av utsläppen av
klororganisk substans.
Båda dessa Förändringar har udden riktad mot skogsindustriell produkkommer huvudsakligen från
tion. Utsläpp av organiska klorföreningar
massaindustrin. Höjda elpriser drabbar industrin som helhet men delar av
massa- och pappersindustrin hör definitivt till de branscher som genom en
påverkas i särskilt hög
hög andel av elkostnad i total produktionskostnad
grad. Vidare är båda förändringarna i första hand ett svenskt fenomen.
När det gäller priset på elektricitet så handlar det som bekant om en
anpassning till kostnaden för generering med den teknik som redan tillämpas i de flesta andra länder. Ifråga om utsläppen av klorerade organiska
föroreningar så accentueras problemet i Sverige och Finland av att tre
fjärdedelar av den europeiska produktionen av blekt kemisk massa sker i
dessa två länder, dvs. vid Östersjön eller med vissa undantag inom dess
tillflödesområde.
Konkurrensen sker till stor del med nordamerikanska
företag som, åtminstone än så länge, har lägre krav för dessa utsläpp än de
svenska företagen.
Svenska tekniker står här inför två av 1990-talet stora industritekniska
utmaningar. Även med den bästa teknik som idag är i bruk kommer båda
dessa förändringar att innebära en väsentlig försämring av de komparativa
fördelarna för produktion av massa och papper i Sverige. För att undvika
detta krävs stora tekniska framsteg. Även om detta skulle vara möjligt bör
man hålla i minnet att ett sådant tekniskt utvecklingsarbete kan vara
mycket kostsamt.
I detta avsnitt belyses de långsiktiga verkningarna på industristrukturen
och skogsbruket av dessa två förändringar. Dessa verkningar beror givetvis
av den framtida tekniska utvecklingen, vars förlopp är svårbedömbart.
1986
har åtgångstalen i en studie Ångpanneföreningen
När det gäller
bedömts kunna sänkas med 10 procent över en tioårsperiod. Med tanke på
att åtgärder för att uppnå detta innebär kostnader så medför en sådan
reduktion endast en liten relativ dämpning av den kostnadsökning som
uppkommer genom elprishöjningar av den storleksordning som det kan bli
fråga om. Dock har, enligt uppgift i Dagens Eko den 10/81989, svenska
forskare funnit en metod att sänka elåtgången vid framställning av termomekanisk massa. Effekten av detta analyseras nedan. Ifråga om blekeriutsläppen är utgångspunkten en bedömning utförd av naturvårdsverkets
expertis av kostnaderna för införande av ny och i full skala oprövad
teknik.
Den modell som används är inriktad på de långsiktiga konsekvenserna
och därför förhållandevis enkel. Effekten av kostnadsökningar på industrirespektive
produktionens
volym bestäms i grunden av virkesutbudets
priselasticiteter. Utbudets priselasticitet antages vara
produktefterfrågans
låg 0,6 medan produkternas efterfrågan kännetecknas av hög elasticitet
produkter med sjunkande volymutveckling
har dock
-9.
Fyra gamla
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bedömts ha fallit ner till den volym som kan avsättas på marknader med
svag konkurrens och har därför åsatts en lägre elasticitet -l.
Inom de
ramar som sätts av råvaruutbud och produktefterfrågan sker sedan tre slag
förändrad reningsnivå för bleav anpassningar av industriproduktionen:
keriutsläpp, ökad produktion av egengenererad mottryckskraft samt förändringar av produktionssammansättningen
mellan 14 produkter med
olika åtgångs-/utsläppstal för massaved,
och organiska klorföreningar.
En närmare redovisning av beräkningsmodellen och motivering
av antagandena finns 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 av höjt elpris. Tabellen bygger på ett scenario
där ambitionsnivån
för reningen av blekeriutsläpp är den nivå som har
bedömts gälla 1992. Elpriset har antagits öka från 15 öre/kWh till 20, 25
eller 30 öre/kWh.För att i tabellen urskilja effekten av enbart elprisförändringen skall man jämföra med den översta raden, vilken visar effekten
av

Tabell 5.l Effekt på massa-,pappers-och skivindustrin av olika förändringar elpris
av
och pågåendeåtgärder för att minska blekeriutsläpp.

Elpris
öre/kwh

Procentuell minskning av
saluvärde
sysselsättning

virkesvolym

Branschens
kostnad
rotnetto
Milj. kr.

15
20
25
30
30, ny teknik

- 0,9
- 4,7
- 8,3
- 12,2
- 7,7

-0,4
-2,8
-4,5
-6,1
-5,7

- 1,5
-3,4
-4,8
-6,2
-4,9

463
l 106
1567
2034
1574

Procentuella

förändringar

av produktionsvolym

A vsalumassa
Sulfit
Sulfal. oblekt barr
Sulfat. blekt barr
Sulfat. blekt löv
Mekanisk
Papper
Tidning
Tryck-och skriv,
trähaltigt
Oblekt säck- och kraft
Oblekt kraftliner
Tryck- och skriv.
träfritt
Kartong, träfritt
Kartong. trähaltig
Skivor
Träfxberskivor
Spånskivor

6 19-784

i delbranscher:

15öre

20 öre

25 öre

30 öre

30 öre
ny teknik

0
1
- 11
- 2
7

7
3
- 2
3
-21

15
4
8
10
-52

23
5
18
17
-83

12
4
7
9
-32

4
1

- 17
- 13

-39
-26

-61
- 39

-29
-23

1
10
- 4

1
12
- 2

2
16
1

2
20
4

ll

4
9

1
- 15

5
-21

l
1

0
1

0
1

-

7
2
l
1

-

l
-

3

- 2
-21

-

1
0
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enbart ökad reningskostnad. Resultatet visar att ett fördubblat elpris. som
väntat, leder till en i det närmaste total utslagning av produktionen av
mekanisk avsalumassa samt en stor nedskärning av produktionen av tidÄven tillverkningen
nings- och journalpapper.
av kartong minskar. Proträfritt
och
duktionen av kemisk massa
papper gynnas emellertid. VolymFördubbling
vid
mässigt innebär detta,
av elpriset, en minskning av massavedsförbrukningen med fem procent 6,2- 1,5. Eftersom förädlingsgraden samtidigt sjunker minskar saluvärdet med ll procent l2,2-0,9.
enbart. dvs. i denna modell
Den totala kostnaden för elprishöjningen
uppgår till 1,6 miljarder kronor 2034
minskning av rotnettoinkomsterna,
nettot,
Mkr. - 463 Mkr.. Detta är dock inte det samhällsekonomiska
innebär ökade inkomster i elproeftersom prishöjningen ce1wi.&#39;pa&#39;ibu.t
duktionssektorn.
Enligt de uppgifter som har framkommit skulle en metod för förbehandling av virkesråvaran före raffmering kunna sänka elåtgångstalet för termomekanisk massa med uppemot hälften. I tabellen framgår även resultatet
för denna massa halveras utan
av ett fördubblat elpris givet att åtgångstalet
förbättring av utfallet för
påtaglig
visar
någon kostnad. Modellkalkylen
en
Om man ser till skogsnätidningspapper.
och
framförallt mekanisk massa
ungefärligen en utebliuppfinning
denna
så
ringen i sin helhet
motsvarar
Uppfinningöre/kWh.
25
dvs.
öre/kWh
fem
med
elpriset
höjning
av
ven
inte ger upphov till ökade
den
givet
värde
samhällsekonomiska
att
ens
produktionskostnader
är cirka 0,5 miljarder kronor per år 2 034- 1 574
Mkr. eller, med fem procents ränta, ett kapitaliserat värde på tio miljarder kronor. Den skulle, som framgår av tabellen, få särskilt stor betydelse
för branschens storlek när det gäller dess saluvärde en ökning med 4,5
procent jämfört med ett fall utan teknikändring.
Tabell 5.2 visar några beräkningsresultat för olika reningsambition för
utsläpp av organiska klorföreningar kg TOCl per ton blekt barrvedssulfatär de följande: elpris 30 öre/kWh, halverad
massa. Förutsättningarna
för
termomekanisk
elåtgång för
massa, inget skift av efterfrågekurvor
Beräkningklorutsläppstal.
särskilt
lågt
med
framställda
produkter som är
föreslagna
miljöavgiftskommitten
arna är utförda med och utan den av
se
miljöavgiften
på klor. För redovisning av fler beräkningsvarianter,
Hultkrantz l989c,d.
Branschens kostnad för att höja ambitionsnivån för rening från den nivå
1,0 kg TOCl/ton, är,
som skall gälla 1992, 1,5 kg TOCl/ton, till nästa steg,
med hänsyn till de strukturförändringar
som den ökade produktionskostökar
naden ger upphov till, drygt 500 Mkr. 2 093-1 574. Miljöavgiften
på
Effekten
2387-2093.
utdenna kostnad med ytterligare 300 Mkr.
släppsvolymen är dock liten.
Pappers- och massaindustrin står onekligen inför två kostnadsmässigt
mycket stora utmaningar. Det är troligt att särskilt elprisutvecklingen
i riktning
kommer att påverka branschens produktionssammansättning
får
blekeriavloppen
för
krav
Skärpta
produkterna.
elintensiva
från de mest
produktionsstrukturen,
för
betydelse
mindre
till
detta
förhållande
en i
mycket höga kostnader. Att i
men medför enligt vad som nu kan bedömas
vid sidan av tillstånds- och villkorsprövdet läget införa en miljöavgift,
ningen enligt Miljöskyddslagen, som under de första åren innan utsläpps-

Tabell 5.2 Effekt på massanpappers-och skivindustrin av miljöavgift på klor. Elpris
30 öre/kWh, ny teknik för CTMP.
Gränsvärde Avgift
TOCI/
kr/kg
TOCl
ton

Procentuell minskning
sysselav
saluvärde sättning

virkesbrukning

Branschenskostnad rotnetto
Milj. kr.
därav
avgiftsbetalning

Total
mängd
utsläpp,
ton, TOCl

1.5
1.5
1.0
1,0

-7,7
-8,4
-8,7
-9,2

-4,9
-6,1
-6,4
-7,3

1574
1978
2093
2 387

7410
7043
4617
4450

0
50
0
50

-5,7
-6,0
-6,1
-6,4

O
352
0
223

Procentuellaförändringar av produktionsvolym i delbranscher:
Gränsvärde
Avgift
Avsalumassa
Sulfit
Sulfat, oblekt barr
Sulfat, blekt barr
Sulfat, blekt löv
Mekanisk
Papper
Tidning
Tryck- och skriv,
trähaltigt
Oblekt säck-och
kraft
Oblekt kraftliner
Tryck- och skriv,
träfritt
Kartong, träfritt
Kartong, trähaltig
Skivor
Träfiberskivor
Spånskivor

1,5
0

1,5
50

1,0
0

1,0
50

12
4
7
9
-32

12
5
-3
7
-26

14
5
-6
8
-25

12
6
- 12
5
-20

-29

-26

-25

-22

-23

-22

-22

-21

1
1l
-3
-2
-21
- 1
0

2
19
-6
-8
-23
0
1

2
21

3
27

-7

-9

- 10
-24

- 14
-25

0
l

0
2

talen sjunkit till de nivåer som här har förutsatts beräknas kosta företagen
600 miljoner kr. per år synes vanskligt.
1992 beräknas företagens utsläpp, till följd av skärpta krav enligt villkorsprövningen, vara nere i nivån 1,5 kg TOCl/ton. Enligt uppgifter från
branschföreträdare
till miljöavgiftskommitten
bör det gå att sänka utsläppsnivån ytterligare ner till 0,5 kg TOCl/ton före sekelskiftet.
Kostnaderna för denna ytterligare reduktion är av allt att döma höga.
Kostnaderna torde även variera betydligt mellan olika anläggningar beroende på tekniska förhållanden, återstående livslängd, produktionsbortfall
vid installering av reningsutrustning osv. Av bl. a. denna anledning är det
otillfredsställande att i fortsättningen förlita sig till villkorsprövningen.
Ett
alternativ som bör kunna övervägas är att göra en avveeklingsplan för den
totala utsläppsvolymen, åtminstone för företag med utsläpp till Östersjön,
och inom ramen för denna tilldela företagen utsläppsrättigheter vilka kan
användas, överlåtas eller sparas. Möjlighet till överlåtelse och sparande är
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skälig eftersom den allvarliga risk som dessa utsläpp innebär sammanhänger med ackumulering av långlivade substanser. På detta sätt skulle
dvs. att reduktionerna av
förutsättningar ges för "kostnadseffektivitetÅ
från USA och
Erfarenheter
möjligt.
kostnad
till
så
låg
utsläpp sker
som
särskilt från programmet för att minska blytillsats i bensin, där handel
enligt en på förhand uppgjord nedmed överlåtelsebara blyrättigheter
trappningsplan tilläts, talar för att denna metod kan vara framgångsrik se
Hahn 1989

Import

och Tietenberg 1989

för utvärderingar.

av virke

Under 1988 importerades ca 8,5 miljoner m3 fub virke till ett virke till ett
värde av tre miljarder kr. Det är främst massaved och flis som importeras.
är imponerad.
Mer än en femtedel av massaindustrins råvaruförbrukning
för olika sortiment sedan 1977.
Figur 5.1 visar importutvecklingen
Under 1950- och l960-ta1en bestod importen huvudsakligen av gränshandel. Den balanserades av virkesexport som fram till mitten av 1970-talet
ofta var större än importen. Därefter har exporten legat på en låg nivå
medan importen har ökat successivt bortsett från en svacka under lågkonjunkturen 1982-83.
Vad beror då denna utveckling på En förklaring skulle kunna vara att
importen fungerar som en buffert för skogsindustrin vid oväntade förändringar av virkesutbudet. En alternativ förklaring är att import av dyrt virke
mellan inhemska och utländska säljare av
är utslag för prisdiskriminering
virkesköpare vars marknadsmakt förstärkts sedan l970-talets slut pga.
fusionering och skogsägarföreningarnas försvagning. Även om det kan
ligga en viss sanning i båda dessa påståenden är emellertid huvudorsaken
inte att söka i dem.
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Figur 5.1. Import av virke 1977-1988, uppdelat på sortiment. Milj. m3 fub.
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När det gäller stokastiska förändringar från år till år i utbudet av massaved är det, som har visats i Bergman och Löfgren 1989,
lagren av
massaved eller flisstackar som fungerar som stötdämpare. Det är dock
troligt att den stora importen 1980-1982
delvis var uttryck för den
tröghet i anpassningen av industrikapaciteten
till en lägre nivå som uppkom bl. a. som en följd av statliga subventioner till vissa företag. Under
dessa år är det även möjligt att prisdiskriminering
spelade roll.
l Figur 5.2 5.4 kan importkostnaden för olika sortiment jämföras med
anskaffningskostnaden för inhemskt virke. Kostnaderna jämförs vid fabrik så importkostnaden
cif har ökats med ett pålägg på 10 procent för
hantering från hamn till fabrik. Anskaffningskostnaden
för inhemskt virke
1977
1986 har beräknats ur lndustristatistikens
uppgifter som redovisar genomsnittlig anskalfningskostnad för summan av inhemskt och
imponerat virke. För 1987 och 1988 har en uppräkning gjorts med hjälp
av de prisindextal som redovisas i Skogsstatistisk årsbok dessa bygger på
prisutvecklingen
enligt prislistorna
då lndustristatistiken
ännu inte är
tillgänglig.
När det gäller det omsättningsmässigt minsta sortimentet, sågtimmer,
har följsamheten mellan importpris och inhemskt kostnad varit stor. lmportpriset har genomgående legat ca 50 kr. över den inhemska kostnaden
per kubikmeter. För massaved och flis är dock bilden en helt annan.
T.o.m. år 1982 var importpriset högre, men är fr. o. m. 1983 i jämnhöjd
med barrmassaved
eller lägre lövmassaved
än genomsnittskostnaden
för inhemsk massaved.
Prisfallet under 1982 är anmärkningsvärt.
De två svenska devalveringarna under 1981 och 1982 höjde ceteris paribus kostnaden för importerat virke med drygt 25 procent. Istället faller denna med ca 15 procent.
Eftersom prisfallet sker samtidigt som en neddragning av importkvantiteten kan det tolkas som resultatet av en glidning längs en förhållandevis
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Figur 5.2. Anskalfningskostnad för inhemsk respektive utländsk barrmassavedoch
flis. Kr./m3 fub fritt fabrik.
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Figur 5.3. Anskaffningskostnad För inhemsk respektive utländsk lövmassaved. Kr./
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Figur 5.4. Anskaffningskostnad För inhemsk respektive utländskt sågtimmer. Kr./
m3 fub, fritt fabrik.
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Helt klart sker vid denna tid en
brant utbudskurva för importvirke.
förändring av importens sammansättning med avseende på ursprungsland, fr. a. genom att importen från Nordamerika faller bort. Därefter ökar
emellertid importen åter utan att prisnivån, relativt inhemsk kostnad,
påverkas. En närmare undersökning av. importen för 1987, med uppdelning av pris och kvantitet på ursprungsländer, tyder på att imponutbudets
priselasticitet är hög, dvs. det är liten skillnad mellan genomsnittlig kostnad för virke från olika länder se Bergfors, Bergman och Hultkrantz
1989. Det står därför klart att perioden fr. o. m. 1983 kännetecknas av en
för import av massaved jämfört
väsentlig Förändring i förutsättningarna
med tidigare.
Sedan detta år har således den svenska massaindustrin kunnat importera massaved i stora volymer till en kostnad som ligger i nivå med eller
under kostnaden för inhemsk massaved. Denna import kommer från ett
rätt stort antal länder - Sovjet, Västeuropa, Östeuropa, Chile. Detta plus
det faktum att den svenska skogsindustrin nu torde ha förvärvat en betydande skicklighet i och organisation för virkesimport talar för att man bör
räkna med en fortsatt import på hög nivå. Dock är det möjligt, som
påpekades i kapitel
att den svenska industrin successivt kommer att
möta en ökad konkurrens om dessa volymer från en utbyggd skogsindustri
på kontinenten.
En fortsatt stor import, eller i vart fall möjlighet till import, innebär att
en ny komponent har förts in eller kan komma att föras in i prisbildningen
En tolkning av utvecklingen för barrpå den svenska virkesmarknaden.
importpriset
fr. o. m. 1983 i grova drag bestämt
massaved och flis är att
priserna.
priset
Det faktum att importpriset
för
inhemska
nivån
det
i löpande priser
under perioden 1986 - 1988 föll i reala termer t.o.m.
konjunktursituation
för
skogsindustrin
är därför ett
mycket
god
trots en
lågprisskogsbruket
för
skogsägare.
Det
svenska
möter
svenska
memento
konkurrens

Avslutning
I detta kapitel har vi diskuterat ett smörgåsbord
av faktorer som kommer att påverka skogsnäringens utveckling under de närmaste åren. Ur
skogsindustrins synvinkel finns här både glädjeämnen och problem. Det
inhemska virkesutbudet kan förväntas komma att öka. Förr eller senare
måste en lång tids virkesförrådsökning
ge detta resultat och den planerade
skattereformen kan komma att ge en viss skjuts i denna riktning. Till detta
Bland problemen finns
kommer en gynnsam utveckling av importutbudet.
höjda elpriser och skärpta miljökrav. Ur skogsägarnas synvinkel bör man
notera att även om det finns faktorer som kan tala både för prisökningar
och prissänkningar på virke, så finns det helt klart en icke obetydlig risk
för att virkespriserna under de närmaste åren kommer att öka långsammare än inflationen.
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Appendix till kapitel 5

Skogsbeskattningen
virke

och

dess effekter

på

l detta appendix behandlas frågan hur progressiv inkomstbeskattning
påverkar utbudet av virke från privata skogsägare i Sverige. Analysen kan,
mycket översiktligt,
sägas vara uppdelad i två delar. Först behandlas
frågan om vilka konsekvenser
kan förvänta oss ur teoretisk synvinkel.
Med detta menas, att vi försöker kartlägga om, och i så fall genom vilka
mekanismer, inkomstbeskattning
kan tänkas påverka virkesutbudet. Men
en teoretisk analys är också viktig ur det perspektivet, att den ger insikter i
metodmässiga problem av mer empirisk natur. Därefter följer en diskussion av resultaten från nyligen genomförd empirisk forskning på detta
område. Dessa resultat gör det möjligt att kvantitativt
säga något om
inkomstbeskattningens
effekter på avverkningsbeteende och virkesutbud.
Låt oss i den teoretiska diskussionen betrakta skogsägaren som en rationell individ, som brukar sin skog i syfte att maximera nuvärdet av alla de
framtida inkomster som skogsbruket kan ge. För att kunna rikta uppmärksamheten på den intertemporala
avvägning som ett beslut att avverka
innebär kan vi anta att skogägaren i varje tidsperiod dvs. under varje år
står i valet mellan att avverka nu eller att avverka i framtiden. Om vi
betecknar den nuvarande periodens avverkningar med y. och låter y; vara
de framtida avverkningarna visar transformationskurvan
i figur Al nedan
alla möjliga kombinationer mellan att avverka nu och att avverka i framtiden.
Transformationskurvans
utseende bestäms således av skogens tillväxtegenskaper. Var på denna kurva en nuvärdemaximerande
skogsägare slutligen kommer att hamna är beroende av ekonomiska faktorer som virkespriser och ränta. Om
låter p. vara den nuvarande periodens virkespris,
framtida
det
förväntade
virkespriset medan r är ränta, så visar uttrycket
p;
p.l +r/p;,
brukar
intertemporalt
benämnas
relativpris, hur mycket
som
skogsägaren vinner på att avverka ytterligare en kubikmeter i den nuvarande perioden jämfört med att avverka en kubikmeter i framtiden. Denför att avverka
na kvot skall i optimum motsvara altemativkostnaden
ytterligare en kubikmeter. Eftersom denna alternativkostnad
ges av transformationskurvans
lutning, ligger skogsägarens nuvärdemaximum
i den
punkt där det intertemporala relativpriset den heldragna linjen med lutning -p.l
+ r/p; i figuren tangerar transformationskurvan
d.v.s. i punkt
A i figur A
Med hjälp av figuren kan vi också göra en så kallad komparativ statik
analys, dvs. studera hur förändringar i p., p; och r påverkar valet av

Detta appendix är författat av Thomas Aronsson, institutionen för nationalekonomi vid Umeå
universitet.
1 Med privatskogsbruk
menas enskild individ,
enskild firma eller dödsbo. Eftersom den progressiva inkomstbeskattningen främst berör de två
förstnämnda kategorierna, begränsasanalysentill
beskattningenseffekter
på virkesutbudet från enskilda individer och enskilda firmor.
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lutning

-P1l+r/P2

O

Q

l

Figur A1 Skogsägarensval när ingen beskattning Förekommer
Det är därvid ganska enkelt att inse att om p. eller r
avverkningsprogram.
ökar, så ökar också marginalintäkten
av att avverka i den nuvarande
lutning blir brantare, varför
perioden. Detta innebär att relativprislinjens
i den nuvarande perioden ökar, medan de framavverkningarna utbudet
tida avverkningarna på motsvarande sätt minskar. Å andra sidan, om p;
skulle öka allt annat givet, så ökar marginalintäkten
av att avverka i
till att skogsägavilket
blir
Hackare,
leder
lutning
då
framtiden. Prislinjens
perioden.
i
nuvarande
mindre
den
i
framtiden
och
ren avverkar mer
i analysen. Det svenska
Låt oss nu införa progressiv inkomstbeskattning
växer med
inkomstskattesystemet kännetecknas av att marginalskatterna
inkomsten. Det är dock inte fråga om kontinuerliga, utan snarare stegvisa,
är således marginalskatten konökningar. Inom givna inkomstintervall
stant. För att förenkla den teoretiska analysen, utan att för den skull
reducera möjligheten till generella slutsatser, antar vi att det bara finns två
marginalskattesatser. En grafisk beskrivning av denna situation ges i figur
A2 nedan:
under den nuvaHär låter vid Yi representera den avverkningsvolym
från
lägsta till den
den
rande perioden vid vilken maginalskatten ökar
mindre än Y:
avverkningar
periodens
är
nuvarande
högsta nivån. Om den
ti,
avverkningama
är störmedan
marginalskatten
möter skogsägaren
om
i
Progressiviteten
marginalskatt
periodens
Yi
nuvarande
den
är
re än
t§.
i
Beskattningen
skattesystemet representerar
att
anta
att
genom
den framtida perioden är något besvärligare att ta hänsyn till. Ett enkelt
sätt att försöka lösa detta problem är att anta att individen i framtiden
möter en konstant marginalskatt. Detta antagande kan motiveras med att
den avverkade volymen ett visst år ofta är ganska liten i förhållande till
skogsinnehavet. Utslaget på alla framtida år förefaller det därför sannolikt,
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lutning

Pl1+r/P2
l

A/p
B

l

lutning

I

2

f

I

-Pl+r/P2

|
I
I

l
I

l
I

I
l
O

I

Q

q

Figur A2 Val av avverkningsprogram under progressivinkomsbeskattning
att avverkningama under det innevarande året har en obetydlig effekt på
framtida marginalskatter.
Om den framtida marginalskatten betecknas med 1:2,så kan det framtida
-1I2 respektive
priset efter skatt och räntan efter skatt skrivas p2°p2l
-r;.
På motsvarande sätt, om avverkningama i den nuvarande
rrl
perioden ligger inom intervallet O-Y: i figur A2, är den nuvarande perio-r{,
medan om avverkningama ligger inom
dens pris efter skatt p{p.1
-r§ den nuvarande periodens pris efter
intervallet Y: -Q, så är p§p,l
skatt. Q är benämningen på det initiella skogsinnehavet.
Utnyttjar
de ovan givna beteckningarna ser vi från figuren, att om den
ligger inom O-Yi,
så kommer det
nuvarande periodens avverkningar
relativpriset att vara p{l +r/p2.
På motsvarande sätt,
intertemporala
om den avverkade volymen befinner sig inom intervallet Y: -Q, så är det
Problemet är sedan att bestämintertemporala relativpriset pfl +r/p2°.
vilket
relativpris
sitt
optimum d.v.s. det avverkvid
skogsägaren
har
ma
ningsprogram som maximerar nuvärdet efter skatt. Av figuren framgår
i punkt
därvid, att den knäckta prislinjen tangerar tranformationskurvan
B. Denna punkt representerar därför det optimala avverkningsprogrammet. En komparativ statik analys kan nu göras på samma sätt som i fallet
där inga skatter förekommer. Från figur A2 är det därvid uppenbart att om
den nuvarande periodens pris efter skatt eller räntan efter skatt skulle öka,
så ökar också den nuvarande periodens avverkningar. Å andra sidan, om
det framtida priset efter skatt istället ökar, så minskar den nuvarande
periodens optimala volym.
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Den modell som ovan beskrivits ger oss således mycket starka testimplikationer. Med detta menas att det ur teoretisk synvinkel är ganska klart
hur
bör förvänta oss att priset efter skatt och räntan efter skatt påverkar
Men för att kunna göra en helhetsbedömvalet av avverkningsprogram.
påverkar utbudet av virke, bör vi känna
ning av hur inkomstbeskattningen
storleken på de utbudsförändringar
som blir resultatet av att de i modellen
ingående exogena variablerna förändras. Vi kommer därför in på den
empiriska delen av detta arbete, dvs. resultatet av en ekonometrisk analys.
Den ekonometriska analysen bygger på ett datamaterial som insamlades i
SOU 1981: 81 genomsamband med att virkesförsörjningsutredningen
skogsfastigheter
fördes. Datamaterialet
bestående
av mer än lO
avser
hektar skogsmark. Analysen bygger på 935 observationer över enskilda
skogsägare under avverkningssäsongen 1979/80. De resultat som kommer
att presenteras är hämtade från Aronsson 1989, där en linjär utbudsfunktion estimeras. Parameterestimat och elasticiteter presenteras i tabell A1
nedan3:
Med M3sk/ha avses antalet skogskubikmeter virke per hektar som finns
på en given fastighet, medan areal på motsvarande sätt är antalet hektar
produktiv skogsmark. Prisp, är det innevarande årets 1979/80 pris efter
skatt som varje enskild individ möter, medan Prisp2 är en uppskattning
av det framtida priset efter skatt. På motsvarande sätt är Ränta de räntor
efter skatt som de enskilda skogsägarnas antas möta. Priser och räntor
efter skatt har beräknats genom att vi studerar var på transformationskurvan varje enskild individ skulle ligga, om denne valde det optimala avverkningsprogram
som modellen genererar. Med Avstånd avses individens avstånd mellan skog och bostad, medan variabeln Tillskottsförvärv
indikerar huruvida individen förvärvat ytterligare skogsmark under den
femårsperiod som förgått det aktuella avverkningsåret.
Som vid ser av tabell Al, har alla estimerade parametrar de tecken
kan förvänta oss från den teoretiska analysen. Således har den nuvarande
periodens pris efter skatt och räntan efter skatt positiva effekter på virkesutbudet, medan det framtida förväntade priset efter skatt har en negativ

Tabell Al Empiriska resultat
VARIABEL

PARAMETERVÄRDE

MJsk/ha

l0.15l
5.7529
l 9l 5
2.0383
6.9878
3.6009
-4, l479
- 1.737l
20.644
0.6882
-90.587
- l .9935
633.16
4.6550

Areal
Pris Pi
Pris pl
Ränta
3Estimationsresultaten
byggerpå en så kallad tobitanalys, eftersom vissa
av de i samspeletingående individerna
avverkade under det aktuella
året.

Avstånd
Tillskottsförvärv

Asymtotiska t-värden inom parentes

ELASTICITET
0.9876
0.6930
0.2404
-0.l680
0.0940
-0.041 l
0.0599
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influens. Enligt modellen skulle en temporär reduktion i marginalskatt,
dvs. en förändring endast i den innevarande periodens marginalskatt, ha
eftersom en sådan förändring
en klart positiv effekt på virkesutbudet,
endast påverkar p.. Å andra sidan, om marginalskatten sänks både nu och
i framtiden, kommer en del av den positiva effekten på utbudet att
motverkas av att också det framtida priset efter skatt stiger. Den totala
effekten på det kortsiktiga virkesutbudet blir emellertid, enligt modellberäkningarna, positiv. Detta illustreras i tabell A2 nedan, som bygger på
beräkningar utifrån den genomsnittlige individen i samplet. Tabellen visar
hur ett antal simulerade skattereformer påverkar det förväntade kortsiktifrån denne hypotetiske individ.
ga virkesutbudet
marginalskatteförändring
Med
avses i tabell A2 således en uniform
reduktion i nuvarande och framtida marginalskatter med 10, 20 respektive
40 procentenheter. Utbudseffekten gäller det förväntade kortsiktiga virkesutbudet från den genomsnittlige individen i samplet. De kortsiktiga uti marginalskatt innebär, att
budsökningar som följer av redaktionerna
väljer att tidigarelägga sin avindividen till följd av skatteförändringar
verkningar. Ökningen i det kortsiktiga virkesutbudet återspeglar bara att
skattereformer av det slag som skisserats tenderar att förkorta omloppstiderna. Förklaringen är helt enkelt att de positiva effekterna av ökningar i
den innevarande periodens pris efter skatt och räntan efter skatt överväger
den negativa effekten på det kortsiktiga utbudet av att också framtida
priser påverkas i positiv riktning av sänkta marginalskatter.
Trots den ovanstående diskussionen vill vi uppmana till en viss försiktighet när det gäller tolkningen av resultaten. Ett skäl till detta är att det
datamaterial som varit tillgängligt endast avser företag med mer än 10
hektar skogsmark. En antalsmässigt icke obetydlig andel av det privata
Skogsägarna är därför exkluderade från denna studie. Detta är emellertid
knappast något avgörande problem, då merparten av det utbjudna virket
från privat skogsmark härrör från grupper som är representerade av samplet. Endast ca 5 procent av den privata skogsmarken utgörs av fastigheter
bestående av mindre än 10 hektar skogsmark. Ett annat skäl till försiktighet vad gäller tolkningen är att datamaterialet avser avverkningssäsongen
1979/80. Detta innebär, att våra resultat bygger på analysen av ett datamaterial som är 10 år gammalt, vilket naturligtvis ökar osäkerheten i de
policyslutsatser vi kan dra av denna analys. Även om de kvalitativa
slutsatserna är korrekta, dvs. att en reduktion i marginalskatten ökar det
kortsiktiga utbudet av virke, så är de kvantitativa slutsatserna fortfarande
behäftade med en viss osäkerhet.

4 Eftersom den ekonometriska modell som estimerats är en tobitmodell,
beräknasdet förväntade
utbudet enligt följande
uttryck:
E$

Tabell A2 Effekter av marginalskatteförändringar
Marginalskattesänkning

Förändring i förväntat utbud

10 procentenheter
20 procentenheter
40 procentenheter

+ 5%
+ 10%
+ 20%

4337+ øa,

där 1 är fördelningsfunktion, ø är densitetsfunktionen, B är den parametervektor som estimerats, i är de oberoende
variablernas medelvärden medan a är regressionens standardavvikelse.
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6

Den

långsiktiga

utvecklingen

Det är tre faktorer som framför andra bestämmer den långsiktiga utvecklingen inom den svenska skogsnäringen: i
marknadsefterfrågan,
ii
marknadsutbudet och iii den svenska industrins konkurrenskraft.
De två
första bestämmer prisoch totalvolym på den internationella
marknaden, den tredje faktorn bestämmer Sveriges marknadsandel. Givetvis kan
dessa tre förhållanden i sin tur återföras på en rad ekonomiska, ekologiska
och sociala faktorer.

Efterfrågeutvecklingen
Världens produktion och konsumtion av skogsråvara har vuxit med ca 50
procent det senaste kvartseklet. Eftersom jordens befolkning under samma
tid växte ungefär lika mycket var per capita konsumtionen oförändrad.
Huvuddelen av världens virkesproduktion
går till bränsle, ca 55 procent.
Förmodligen är förvånande hög för de flesta-har
vidaDenna siffra-som
i
efterkrigstiden.
Till
varit
konstant
under
och
stort
sett
re
papper
papp
används 10- 15 procent, medan resten, 30-35
procent, används till
trävaror sågat och skivor.
Det finns ett fullständigt entydigt samband mellan inkomst och konsumtion av skogsråvara. Först gäller att en stigande inkomst mätt
ex. med
BNP per capita leder till en minskad användning av skogsråvara till
bränsle och en ökad användning till industriell bearbetning. Andelen
bränsle av det totala skogsuttaget uppgår i u-länderna vanligen till 70-90
procent, medan detta tal i t.ex. Europa pendlar kring 10-20 procent. l
Norden går ca 10 procent av det direkta virkesuttaget till bränslesektorn.
Till detta måste man dock lägga den indirekta bränslekonsumtionen
i
massaindustrin.
Inte bara den relativa användningen av vedråvaran bestäms av inkomskonsumtionen av papper är normalt proportioten. Den absoluta nivån
nell mot inkomstnivån, något som figur 6.1 illustrerar för ett urval länder.
Det positiva sambandet mellan inkomst och konsumtionsnivå
gäller
även för sågade varor, men sambandet här är inte linjärt. Konsumtionen
sett
av sågade varor ökar med inkomst, men vanligen inte proportionellt
lika mycket.
Under de senaste decennierna har man diskuterat mycket huruvida det
finns en mättnadsgräns"
I
för konsumtionen av skogsprodukter eller
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Figur 6.1. Sambandetmellan papperskonsumtion per capita och BNP per capita.

mitten av 70-talet stagnerade per capita konsumtionen av papper och
sågade trävaror och detta fick många att sia om skogsindustrins snara
nedgång och fall. Nya produkter skulle erövra marknaderna menade man,
och
och pekade för papprets del på den framväxande elektronikindustrin
för de sågade trävarornas del på nya byggmaterial av plast och aluminium.
Då nya data inflöt visade det emellertid sig att stagnationen på 1970-talet
förklarades av inkomsternas stagnation. Då ekonomierna på 1980-talet
l Sverige som
åter började växa steg även
ex. papperskonsumtionen.
redan innan ekonomins återhämtning var ett högkonsumtionsland
steg
t.ex. totalkonsumtionenav papper och papp /per capita/ från ca 200 kg i
början av 1980-talet till ca 240 kg år 1988.
och eventuell övergång till
Nu beror naturligtvis totalkonsumtionen
substitut på produktpriserna. Skulle skogsnäringens priser stiga väsentligt
minskar. Ett
relativt
alla andra varor är det klart att konsumtionen
åskådligt exempel på den fungerade prismekanismen ges ö. av det enkla
faktum att bränsleandelen i den totala skogskonsumtionen har ökat sedan
mitten av l970-talet. Givetvis beror detta på de relativt sett ökade priserna
för andra bränslen än träbränslen.
Långa tidsserier ger emellertid vid handen att realpriset på skogsnäringens produkter varit anmärkningsvärt konstant under långa perioder.
leder till
Eftersom priset på lång sikt styrs av kostnaderna överpriser
övervinster, ökad produktion och fallande priser, vice versa for underpriser och eftersom de relativa kostnaderna styrs av den tekniska utvecklingen, visar tidsserierna att den tekniska utvecklingen inom branschen i stort
sett varit jämförbar med andra sektorer. Här kan man dock skilja mellan
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papper och sågade varor. För pappret gäller det oförändrade relativpriset,
medan relativpriset på sågade varor stigit med ca 0,5 procent årligen under
efterkrigstiden, något som alltså indikerar en långsammare teknisk utveckling inom denna sektor.

Efterfrâgeutvecklingen

på lång sikt

Det finns ett par reflektioner man kan göra mot bakgrund av den ovanstående beskrivningen. Den första och kanske viktigaste är att virkesråvaran
kan finna användning inom alla samhällen, i alla delar av världen och i
länder med vitt skilda sociala och ekonomiska strukturer. En enskild vara
har vanligen ett "liv och en livscykel på marknaden. Detta gäller emellertid inte om gruppen skogsprodukter. Skogsprodukterna kan liknas vid
Även om varje enskild vara i
eller oljeprodukter.
gruppen metallvaror
dessa grupper kan konkurreras ut från marknaden, kommer gruppen att
utvecklas vidare. Trämaterialet, eller cellulosafibern om man så vill, utgör
ett grundmaterial med många variations- och utvecklingsmöjligheter.
Utvecklingen visar att trämaterial kan användas till en rad olika konkreta varor. Prisutvecklingen visar oss även att de tekniska möjligheterna till
förnyelse är åtminstone
lika stora som inom andra näringar. Trä är
dessutom ett material som är lättillgängligt
det finns t.ex. alltid ovan
jordytan och som dessutom finns på jorden i stora mängder.
Slutsatsen av allt detta är att det alltid eller åtminstone under en mycket
lång tidsrymd
kommer att finnas en efterfrågan på skogsprodukter. Den
exakta användningen av träråvaran kommer givetvis att beror på en rad
förhållanden. Men den hittillsvarande utvecklingen pekar på att träråvara
kommer att användas i ansenliga mängder i alla tänkbara samhällen, som
skrivmedel,emballage,
bränsle, byggmaterial eller annat. Det är omöjligt
att förutsäga träfiberns exakta användning i en avlägsen framtid, det
troliga är att det blir en helt annan än idag. Med rimlig säkerhet kan vi
emellertid förutsäga att den kommer att användas.

Efzerfrågeutvecklingen

på medellång

sikt

På medellång sikt, dvs. 20-40 år, kan vi för den stora produktgrupp det är
fråga om tryggt räkna med att alla förändringar går långsamt. Under de
närmaste decennierna kommer efterfrågan att som hittills att bestämmas
fr. a. av nationalinkomsternas
utveckling. Det finns vidare inget som tyder
på att prisutvecklingen för de nuvarande huvudgrupperna papper, sågade
varor och bränsle kommer att förändras: realpriset på papper kommer att
vara fortsatt konstant, priset för sågade varor kommer att stiga något och
priset på skogsbränsle
förhållande till andra bränslen/ kommer att vara
konstant eller falla något.
Det avgörande för den framtida efterfrågeutvecklingen
blir den allmänmätt i
na ekonomiska utvecklingen. Eftersombruttonationalprodukten
procent normalt växer snabbast i u-länderna beroende på i den låga
utgångsnivån, ii den snabba befolkningstillväxten
möjligheten
och iii
kommer efterfråatt importera stora mängder teknologiska innovationer
gan i dessa länder att växa snabbare än i i-länderna. Medan man ex. för

7 19-784
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Europa och USA förutskickar en årlig tillväxt i efterfrågan om ca 2 procent
årligen, väntas tillväxten i u-länderna gå betydligt snabbare. Nedanstående
tabell belyser FAOs prognoser for olika produktslag och regioner:
Som framgår väntar man allmänt en efterfrågetillväxt
på 5-6 procent
årligen. För Europas och USAs del är prognoserna självfallet mycket
lägre. Här väntar man t.ex. endast en mycket låg befolkningstillväxt
00,5 procent årligen och en ökning av BNP per capita på l,5-2
procent
årligen. Sammantaget medför detta en ökning av efterfrågan givet konstant priser med ca 50 procent de närmaste kvartsseklet.

Tabell 6.1 FAOs prognosticeradekonsumtionsökning mellan 1981 och 2000 i procent.

Afrika
Latinamerika
Mellersta Ostern
Fjärran Ostern
Marknadsekonomier
Asien
Planekonomier
Oceanien

Sammanfattning:

Sågadevaror

Skivor

Papper

2,8
3,3
4,0
4,1

6,5
7,0
6,2
9,4

4,3
4,3
4,6
6,4

4,5

8,5

5,9

1,0

3,3

1,7

Efterfrågan

Efterfrågeanalysen kan således sammanfattas med följande: Som material
kommer träråvara alltid att finna användning, om inte annat som energikälla. Under lång tid 20- 30 år finns inget som tyder på några drastiska
Efteromsvängningar vad avser produktsortiment
eller marknadstillväxt.
frågan de närmaste decennierna kommer att växa i stort sett proportionellt
mot per capita inkomst och befolkning, något som med dagens prognoser
indikerar en 50 procentig tillväxt det närmaste kvartsseklet i de utvecklade
länderna och en mer än fördubblad konsumtion i u-länderna.
for enskilda varor kommer givetvis att skilja sig kraftigt
Tillväxten
beroende bl. a. på region och inkomstnivå. För Västeuropas del kan noteras en speciellt snabb tillväxt for sådana produktgrupper
som tryck- och
skrivpapper samt hushållspapper. Stor tillväxtpotential
har över huvud
långt förädlat papper, t.ex. papper som används som engångsmaterial
inom sjukvården osv.

Utbudsutvecklingen
Det långsiktiga utbudet av virkesråvara bestäms naturligtvis främst av den
fysiska tillgången. I tabell 6.2 utvisas hur världens skogstillgångar fördelar
sig på olika regioner och träslag.
Siffrorna representerar naturligtvis endast grova uppskattningar, men de
ger en fingervisning om Sveriges relativa storlek. Med ca 20 miljoner
hektar skogsmark innehar Sverige ca 0,8 procent av världens skogsareal.
Räknat per innevånare är dock Sverige mycket skogrikt: medan snittet för

Tabell 6.2 Landarealenslutna skogar miljoner ha fördelat på region och trädslag.
Barrskog
N Amerika
S Amerika
Afrika
Europa
Sovjet
Asien
Oceanien
Totalt
Sverige

Lövskog

Totalt

400
30
2
l07
697
65
l1

230
590
188
74
233
335
69

630
600
200
181
930
400
80

1312

1719

3031
23

världen är ca 0,6 ha per person, är motsvarande tal i Sverige ca 2,5, dvs.
fyra gånger så mycket.
Tabellen visar även att lövskogar är det vanligaste. Av barrskogarna har
Sovjet och Nordamerika ca 85 procent av världens resurser, medan Latinamerika och Asien innehar ca 60 procent av världens lövskogsområden.
Produktionen i de olika regionerna utvisas av tabell 6.3.
Av den totala världsproduktionen
står Sverige for ca 2,3 procent.Tabellen belyser dels att intensiteten i avverkningarna i världen är tämligen låg,
endast ca 1 kubikmeter per hektar sluten skog avverkas. Med tanke på att
tillväxten i tropiska skogar ofta ligger kring ca 15 kubikmeter/hektar,
borde det finnas en enorm potential for utbudsökningar.
De ekologiska
problemen med en intensifierad skogsproduktion i de tropiska länderna är
dock mycket stora. Jordutarmning
och insektsproblem på existerande
skogsplantager indikerar att en intensifiering av avverkningarna kräver
ekonomiska resurser,
ex. i form av mineraltillsatser i jorden. Med nuvarande kunskapsläge är det omöjligt att säga var den uthålliga virkesproduktionen globalt sett ligger.
Ett enkelt räkneexempel kan dock göras. Den årliga tillväxten i skogar i
Europa och Nordamerika ligger kring 5 kubikmeter per ha och år. Om vi
gör antagandet att ett snitt for världen utgör åtminstone 5 kubikmeter,
representerande
produktionsnivå
skulle alltså virkesproen uthållig
duktionen i världen kunna femdubblas utan att detta skulle innebära
någon minskning av världens skogsförrád. Till detta kommer effekterna av
den minskande bränsleandelen. Om vi antar att den långsiktiga andelen
bränsle i världen är 910procent, betyder detta tillsammans med en femTabell 6.3 Produktionen av virke i de olika regionerna ca 1980. Miljoner kubikmeter.
Totalt
N Amerika
S Amerika
Afrika
Europa
Sovjet
Asien
Oceanien
Totalt
Sverige

Kubikmeter per ha

577
330
430
333
356
902
35

0,92
0,55
l5
1,83
0,38
2,25
0,42

2 970
70

0,98
3,50
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i världen kan
dubbling av avverkningarna, att utbudet av industrivirke
tiodubblas på sikt. Det måste dock understrykas att detta är ett räkneexempel utan biologisk eller ekonomisk grundanalys.
Tabell 6.2 avser storleken på de naturliga skogarna. Runt om i världen
finns även plantageskogsbruk, huvuddelen anlagd de senaste decennierna.
Hittills upptar emellertid industriella plantageskogar en mycket liten del
av världens skogsområden. Uppskattningar av FAO stannar vid mycket
Den teoretiska produkblygsamma 7 miljoner ha i utvecklingsländerna.
tionspotentialen för dessa planteringar är stor. Om man uppnår de mycket
höga tillväxtsitfror
som är möjliga i tropiska områden kan enbart dessa
plantager ge ett årligt tillskott om bortåt 200 miljoner kubikmeter virke,
dvs. drygt tre gånger Sveriges totala virkesuttag eller 10 procent av världens utbud av industriråvara.

Utvecklingen

på lång sikt

Det finns uppenbarligen fysiska möjligheter för en mycket kraftig ökning
av världens skogsproduktion på lång sikt. Dels kan de naturliga skogarna
utnyttjas bättre, dels kan stora skogsplantager anläggas. Man får emellertid
inte stirra sig blind enbart på de fysiska möjligheterna. Starka ekologiska
och ekonomiska skäl talar mot en allför kraftig utbudsökning. Vad gäller
t.ex. skogsplantagerna som fått mycket stort utrymme i den svenska
debatten finns flera skäl som talar mot en kraftig ökning. För det första är
tekniken med intensiv skogsodling i tropikerna föga utvecklad och problem med insekter, jordutsugning och trädval har i många fall visat sig
svåra att bemästra. Anläggandet av plantager har vidare visat sig leda till
vilka lätt kan stjälpa
mycket stora investeringar i form av infrastruktur
projektens lönsamhet. Slutligen har plantageskogsbruk i många fall motarbetats av lokalbefolkningen
som ser den naturliga skogen som sin egendom.
På lång sikt måste man även ta hänsyn till andra förhållanden. En sådan
är den pågående skogsskövlingen i världen. Årligen avskogas ca 7,5 miljoner ha sluten skog och ca 4 miljoner ha öppen skog i u-länderna, något som
skall ställas mot en årlig plantering i samma länder om ca 1 miljon hekter.
Detta betyder att årligen en areal motsvarande halva Sveriges skogsmark
avskogas.
mycket stor betydelse på sikt är problematiEn annan faktor som kan
Framförallt den tropiska lövskogen
ken med atmosfárens koldioxidhalt.
utgör en av de största absorbenterna av koldioxiden. Prognoser visar också
på en fortsatt ökning; en enkätundersökning utförd vid IIASA visar
ex.
på en utsläppsökning i världen från ca 5,5 miljarder ton 1985 till ca 9
miljoner ton 2010. Flera har här pekat på en ökad beskogning genom
ex.
minskade avverkningar
som ett sätt att absorbera dessa utsläpp, något
som kan leda till minskningar av världens utbud av virkesråvara.
Sedjo 1989 har nyligen i en artikel sökt beräkna den beskogning som
i världen att öka ytterligare.
skulle behövas för att hindra koldioxidhalten
Hans kalkyl utgår från att atmosfären nu tillförs ca 3 miljarder ton nytt
kol i form av koldioxid årligen. Han antar vidare att en väl skött skog i de
tropiska eller tempererade delarna av världen kan växa med 15 kubikme-

l0l
ter årligen. Omsatt till kol betyder detta att drygt 6 ton kol kan absorberas
årligen per hektar. För att absorbera det nytillkomna kolet behöver
man
således varje år anlägga ca 465 miljoner hektar skog, dvs. öka ytan med
slutna skogar i världen med ca 15 procent.
Problemen med en beskogning av denna storlek är naturligtvis enorma.
Det största gäller möjligheterna att finna lämplig mark, ytan är t.ex. tio
gånger så stor som hela Sverige, mark som dessutom idag inte tas i
anspråk för annat. Kostnaderna är även höga om än
oöverstigliga. Sedjo
beräknar att totalkostnaden kan stanna vid ca 1000 miljarder kronor, en
summa motsvarande Sveriges BNP ett år. Ett tredje problem är naturligtvis att skogen så småningom måste avverkas varvid den absorberande
nettoeffekten upphör. Planteringen är emellertid ett sätt att köpa tid i
väntan på utvecklandet av andra energislag.
Sammanfattningsvis
gäller således att det f.n. finns stora outnyttjade
skogsresurseri världen. En rationell drift av dessa kan mycket väl leda till
kraftigt ökat utbud. I samma riktning pekar lyckade erfarenheter av industriellt plantageskogsbruk, där man i tropiska regioner uppnått extremt
höga produktionssitfror.
De fysiska möjligheterna att mångdubbla världens virkesproduktion
finns utan tvivel. Samtidigt finns det ekonomiska
och ekologiska faktorer som på global nivå verkar mot en allfor stor
utbudsökning. Plantagerna har ofta drabbats av ekologiska motgångar i
form av jordutsugning och insektsproblem. Kostnaderna for infrastruktur
for såväl plantager som ett mer rationellt utnyttjande av de naturliga
skogarna har också i många fall varit höga, något som på senare år bl.a.
lett till att intresset för industriella plantager har avtagit. I negativ riktning
verkar givetvis även den avskogning som sker, liksom den världsomspännande rörelse som n. utbildas för bevarandet av regnskogarna.
Utvecklingen

på medellång

sikt

Under lång tid har även världens avverkningar ökat, från ca 2 miljarder
kubikmeter år 1960 till ca 3 miljarder i mitten av 80-talet. Ökningstakten
är således ca 2 procent årligen för världen som helhet. Takten är som
väntat störst i utvecklingsländerna och mindre i industriländerna.
Det finns anledning att tro att den nuvarande ökningen kommer att
fortsätta. Detta beror på flera faktorer. I utvecklingsländerna bygger
man
vilket gör nya skogar ekonomiskt och
ut vägar och annan infrastruktur
fysiskt sett mer lätttillgängliga. Samtidigt utvecklas medvetenheten i dessa
länder om en god skogsvård, framförallt naturligtvis om den planerade
föryngringens betydelse. Den stegrade befolkningen är ytterligare en faktor
som verkar i riktning mot ökade avverkningar.
En annan faktor som verkar i utbudsökande riktning är den ökande
hushållningen i form av ökad användning av returpappcr och bättre utnyttjande av sågverksavfall. Storleken av denna hushållning anges för
Europas del av tabellen nedan.
Som framgår är återvinningsprocenten
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 ca 5 procent av de totala
avverkningarna.

8 19-784
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Tabell 6.4 Återvinningsprocenten för sågverksavfall, flis och sågspåni olika delar av
Europa.
l970

1980

Norden
EG9
Centraleuropa
Sydeuropa
Osteuropa

68
46
55
9
29

89
65
87
2l
43

Totalt

45

62

Även användningen av returpapper, som n. uppgår till 40- 50 procent
i Europa, ökar. Under 70-talet som helhet var denna ökning ca 0,8 prostår for ca 40 procent
centenheter per år. Givet att pappersforbrukningen
liktydig med en årlig
ökning
denna
råvarukonsumtionen
är
av den totala
år.
0,3
avverkningsökning om ca
procent per
En tredje källa till ökat utbud som dock även kan beskrivas som en
minskad efterfrågan utgörs av tendensen att minska användningen av
råvara per enhet papper. Under de senaste decennierna har denna minskning i Sverige uppgått till ca l procentenhet årligen, något som under en
tjugoårsperiod lett till att råvaruåtgången per ton papper minskat med 25
procent. Till en del beror detta på övergång till andra sorters papper, men
för t.ex. skrivpapper finns det en klar ökning av användningen av ickecellulosa material för bestrykning osv. vilket minskar råvaruåtgången.
För Europas del betyder dessa olika faktorer ungefär lika mycket under
de närmaste decennierna. Man räknar med att utbudet av skogsråvara i
Europa kommer att öka med ungefär 200 miljoner kubikmeter de två
närmaste decennierna. Av detta beräknas ca l/3 komma ifrån ökade
avverkningar, l/3 från ökad användning av returpapper och sågverksavfall
och l/3 från en mer

Den

svenska

konkurrenskraft

utspädd

industrins
på lång

råvara.

marknadsutsikter

och

sikt

tillSom framgått av framställningen i de föregående avsnitten så tyder
lång
både
på
efterfrågan
och
utbud
gängliga data på en expansion av både
på
och medellång sikt. Det är givetvis omöjligt att uttala sig om balansen
lång
på
hamna
jämviktspriset
kommer
att
mycket lång sikt, dvs. om var
sikt, men några enkla räkneexempel kan göras utgående från dagens
prognoser och trender.
Om den totala efterfrågan i världen ökar med 4 procent årligen, kommer
vidare att
efterfrågan på 20 år att stiga med ca 120 procent. Antar
avverkningarna fortsätter att öka i samma takt som de två senaste decennitid att öka blott 50 procent.
erna, kommer avverkningarna under samma
virke,
Detta skulle således indikera uppkomsten av ett stort underskott på
minskande
den
och
återvinningen
men det tar inte hänsyn till den ökande
att dessa faktorer fördubblar utbudet,
andelen råvara i papper. Antar
når vi en ungefärlig balans mellan utbud och efterfrågan.

103
Alla kalkyler av ovanstående typ är givetvis osäkra, men de illustrerar
känner idag, finns det foga som pekar på ett globalt
att med de trender
stort överskott eller underskott på virke de närmaste decennierna. Skillnaden mellan de globala efterfråge- och utbudsprognoserna är så små att
endast smärre prisjusteringar behövs för att återställa marknadsjämvikten,
via
ex. Förändringar i återvinningstalen.
Av större intresse än den globala marknadssituationen
är för oss kanske
situationen i Europa. Västeuropa är, som illustrerades i kapitel
Sveriges
helt dominerande marknad. Även om försäljningen i t.ex. Asien ökar,
kommer Europa att förbli Sveriges huvudmarknad de närmaste decennierfrån tredje världens länder
na. Här gäller emellertid att inbrytningarna
varit utomordentligt
blygsamma de senaste decennierna, något som nedanstående tabell belyser:
Ökningen mellan 1970 och 1980 är mindre än imponökningen
från
Nordamerika vilken uppgick till 8,4 miljoner kubikmeter. Samtidigt exporterades en viss mängd skogsprodukter från Europa till tredje världens
länder. Under 1980 uppgick totalexporten till de tre i tabellen nämnda
områdena till motsvarande 17 miljoner kubikmeter, dvs. ungefär detsamma som importen.
Nettoimporten
från de tropiska skogarna till Europa är i dagsläget
mycket blygsam, och tendensen till ökning är mycket svag. Anledningen
till detta är självfallet den ökande efterfrågan inom respektive länder. Ett
illustrativt exempel utgörs härvidlag av Brasilien, ett land med enorma
skogstillgångar vilket ofta omtalas som ett ston hot mot den svenska
skogsnäringen. Mellan 1973 och 1987 ökade landets produktion av sågade
varor från 7,5 till 18 milj. kubikmeter. Nettoexporten föll dock från ca
500000 kubikmeter till noll, dvs. mer än hela produktionsökningen
gick
till ökad konsumtion i landet. Beträffande massan ökade produktionen
från 1,2 till 4 miljoner ton, dvs. med 2,8 miljoner. Samtidigt ökade dock
hemmakonsumtionen
med ca 2 miljoner ton, varför exportökningen stannade vid 0,8 miljoner ton.
Under en rimlig tidsrymd kommer visserligen Sydamerika att öka både
sin produktion och export, men detta kommer med största sannolikhet att
liten betydelse på den europeiska marknaden. Skälet till detta är inte
bara att hemmakonsumtionen
kommer att växa, utan även att det finns
två andra marknader-Nordamerika
och Stilla Havsregionen-till
vilka
Sydamerika mer naturligt kan exportera sina produkter. Stilla Havsregionen utgör
ö. en både skogfattig och inkomstmässigt mycket snabbt
växande marknad där ett eventuellt överskott från Latinamerika i framtiden kan finna avsättning.

Tabell 6.5 Import av skogsprodukter till Europa från länder i Latinamerika, Afrika
och Asien. Miljoner kubikmeter.

Latinamerika
Afrika
Asien
Totalt

1970

1980

1,0
8,4
3,9

3,9
6,7
6,5

13.3

17.0
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Det har då och då framskymtat i debatten att Sveriges höga löner skulle
Sveriges del i konkurrensen med den
vara en avgörande negativ faktor för
framväxande skogsindustrin i tredje världen. Detta är emellertid inte sant.
Sverige har lägre löner än u-länderna i alla branscher, men landet kan
aldrig konkurreras ut på alla marknader. Det avgörande då man diskuterar
de höga lönerna i Sverige är vilka branscher som drabbas relativt sett mest.
Detta är liktydigt med att ställa frågan om vilka branscher som har relativt
Till dessa senare hör inte den
sett mest arbete i produktionsprocessen.
kännetecknas
ofta
istället
skogsindustrin
av en hög kapitalinsamlade
som
belastning för
ingen
större
löner
höga
våra
Följaktligen
utgör
tensitet.
konkurrenskraft i förhållande till låglöneländerna.
Ett annat argument som också anses tala till det svenska skogsbrukets
i förhållande till de tropiska
nackdel är de långa rotationsperioderna
medför i och för sig ingen extra
skogarna. Men långa rotationsperioder
kostnad, utom möjligen den att medelavståndet till en förädlingsanläggtidigare nämnts
ning
ex. en massafabrik stiger. Förutom att man som
i de tropiska skokan betvivla att den långsiktiga avverkningspotentialen
uthållig tillväxt per ha utan
garna är mycket högre än i Sverige mätt som
till skillnader i transomvandlade
gödsling betyder skillnaderna i tillväxt,

skogsindustrins

portkostnader, lite för de totala drivningskostnaderna.
gäller således om konkurrensen från tropikskogarSammanfattningsvis
för närvarande under det
na, att den inte väntas bli mer intensiv än
ökar,
Produktion
och
decenniet.
expon
men endast långsamt
närmaste
Latinamerika
och Europa finns
mellan
kommer
t.ex.
att
och till detta
Havsregionen.
Stilla
Nordamerika
och
nämligen
marknader,
två stora
Teoretiskt sett finns heller inga avgörande faktorer som talar till den
svenska industrins nackdel, eller åtminstone finns det lika många faktorer
decennierna kommer
som talar till fördel som nackdel. Under de närmaste
visavi tredje världens länder inte att förden svenska konkurrenskraften
svagas dramatiskt på europamarknaden.
Förutom länderna i tredje världen är Sveriges konkurrenter på europamarknaden dels de imponerade länderna själva, se kapitel 3 dels Nordamerika och Sovjetunionen. l kapitel 3 berördes situationen i de europeiska länderna och analysen ledde till resultatet att vare sig på lång eller
försämras visavi dessa
medellång sikt skulle Sveriges konkurrenssituation
länder. För Sovjetunionen gäller att det existerar stora orörda skogar, men
dessa är belägna långt från den västeuropeiska marknaden och en försäljTill detta kommer att en
ning medför således stora transportkostnader.
något
exploatering kräver stora investeringar i en utbyggd infrastruktur,
med under överskådlig tid.
mäktar
ekonomin
knappast
sovjetiska
den
som
att leda till en
För Sovjets del kommer också en stigande nationalinkomst
kraftigt ökad inhemsk efterfrågan, något som-precis
som fallet var för
minskar exportpotentialen.
länderna i tredje världenDet som oftast framhålls som den stora konkurrenten till den nordiska
skogsindustrin är USA:s och Kanadas industri. Det man pekar på i detta
sammanhang är framförallt de låga vedkostnaderna som dessa industrier
har. speciellt vad gäller massaved. Ett studium över relativpriserna över en
längre period visar emellertid att prisskillnaden inte vuxit utan varit i det
närmaste konstant.
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Prices of Pulpuood in Swedenand United States
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Figur 6.2a-b. Relativpriser För massavedoch sågtimmer.

Som framgår av figur 6.2a har det svenska relativpriset på massaved
fallit mellan l96l och 1986. För sågtimmer gäller att priset stigit något om
man ser det över hela perioden 1968- 1986.
Under den period som bilderna utvisar har den svenska marknadsandelen i Europa inte förändrats märkbart. Den naturliga slutsatsen är således
mellan Nordamerika
och Sverige och Finland
återatt prisskillnaden
speglar fr.a. skillnader i transportkostnader
och att den i sig inte utgör
något långsiktigt hot mot den nordiska industrin.
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Sammanfattning
Studier av den långsiktiga utvecklingen leder till följande slutsatser:
Det finns en stor potential för en ökad efterfrågan på skogsprodukter i
världen. Prognoser som görs pekar på en 4 - 5 procentig ökning för utvecklingsländer och en ökning om ca 2 procent för industriländer. Ökningen är
något större för pappersdelen än vad beträffar de sågade varorna.
Beträffande det långsiktiga utbudet är förhållandena mycket osäkra på
sikt. Att döma av existerande skogsförråd och tillgängliga tillväxtsiffror
finns det en stor potential för ökade avverkningar i den tredje världen. De
är emellertid
ekologiska konsekvenserna av en kraftig avverkningsökning
mycket svårbedömda och många frågetecken finns. Ett sådant rör markens
produktionsförmåga,
ett annat problemen med insekter, ett tredje proi luften. Till stor del är det ekologiska problemen med koldioxidhalten
i
blem som bromsat 1970-talets starka satsning på plantageskogsbruk
i
många länder. Att döma av nuvarande trender ökar avverkningarna
med den
världen med ca 2 procent per år, en ökning som -tillsammans
leder till en ungefärlig balans med efterminskade bränslekonsumtionenfrågans ökning.
För Västeuropas del pekar prognoserna på en ökning avverkningarna
med ca l procent årligen. Till detta måste dock läggas den ökade återvinningen av pappret, hushållningen med sågverksavfall och den ökade inEffekten av dessa
blandningen av andra material i papperstillverkningen.
faktorer kan likställas med en utbudsökning om ytterligare l procent,
varför den totala utbudsökningen stannar vid ca 2 procent årligen.
överväger enligt
Då det gäller den svenska industrins konkurrenskraft
vår mening de positiva faktorerna, åtminstone om man ser det på medellång sikt. Det ökade utbudet i tredje världen när endast i ringa utsträckning den västeuropeiska marknaden, och de teoretiska argument som ofta
framförs om
ex. de höga lönernas skadliga inflytande på konkurrenskraften är inte övertygande eftersom skogsindustrin är en kapitalintensiv
Beträffande konkurrensen från Sovjet konstateras att ett ökat
industri.
utbud är förenat med investeringar större än vad den ansträngda sovjetekonomin kan klara. Skulle mot förmoden den sovjetiska ekonomin växa
snabbt de närmaste decennierna kommer även den inhemska efterfrågan
att växa.
industrin beträffar konstateras att
Vad slutligen den nordamerikanska
finns
idag
har
bestått
sedan länge, uppenbarligen
den prisskillnad som
konkurrenkraft
förändrats
Sveriges
märkbart.
För Nordamerika
utan att
gäller dessutom att de växande ekonomierna i Stilla Havsregionen utgör en
attraktiv marknad som förmodligen bidrar att lätta det transatlantiska
trycket på europamarknaden.
Slutsatsen är således den enkla att den svenska skogsindustrins konkurrenskraft knappast kommer att utsättas för en alltför stort påfrestning de
närmaste decennierna.
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7

Sammanfattning

sammanhang. I
Den svenska skogsnäringen bör ses i sitt internationella
sammanfattning så visar den analys vi har redovisat här att branschens
läge fortsatt, trots vissa problem och orosmoln, präglas av en rad gynnsamma förhållanden. Samtidigt tyngs skogsbruket av en i internationell jämförelse omfattande reglering och hög skattebelastning. Utredningens huvudbudskap är att detta regelverk är föråldrat och att en genomgripande
reformering är nödvändig. Detta motiveras inte endast av skälet att ta bort
hinder för en effektiv resursanvändning. Flera omständigheter verkar i en
avregleringen av jordliknande riktning. Höjda krav på miljöpolitiken,
brukspolitiken,
förändringarna i både skogsbrukets och jordbrukets villkor, harmonisering av regelsystem i Västeuropa m. m. är faktorer som gör
en översyn av skogspolitiken angelägen - och svår att undvika.
Bilden av skogsnäringen är sammansatt. När det gäller skogarnas tillstånd har
konstaterat att tillväxten är hög och virkesforrådet fortsätter
tillväxten är hög beror i sin tur till stor del just på att
öka.
Att
att
virkesforrådet är större än tidigare. Ökningen av tillväxten sedan 1970talets början är i första hand resultatet av ett genomgående högre virkesförråd i åldersklasserna. En andra orsak är att trädens tillväxttakt har ökat
givet ålder och virkesförråd per hektar, men denna effekt är mest märkbar i Norrland.
Den tilltagande markförsurningen är en källa till oro. Än så länge finns
emellertid inga tecken på att luftföroreningarna
skulle ha givit upphov till
en i landet som helhet ökad träddöd eller minskad tillväxt. Däremot kan
man konstatera att skogsskadorna pga. älgbetning fortsätter att ligga på en
hög nivå. De är under avtagande i Norrland och Svealand, men kan
alltjämt vara ökande i Götaland.
Kraven på naturvårdshänsyn i skogsbruket har ökat. Dessa leder idag till
ett bortfall i virkesproduktionen
av en icke oväsentlig storlek. För stora
delar av mellersta och södra Sverige reduceras virkesuttaget med ca 4- S
procent. I Norrland nedanför skogsodlingsgränsen är reduktionen ca 3
procent och i de mest befolkningstäta länen kan den vara uppemot 10
procent.
Mycket överslagsmässigt kan kostnaden för detta virkesbortfall uppskattas till tre kvarts miljard kronor per år. Ytterligare restriktioner för skogsbruket pga. höjda ambitioner för naturvärden kan komma att öka denna
årskostnad med en kvarts miljard kronor. Den översikt som vi gör av en
visar emellertid att
rad studier av betalningsvilja för naturvårdsátgärder
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resultatet av sådana existerande eller tillkommande restriktioner for att ge
cn bättre naturvård kan ha betydande värde. även uttryckt i monetära
mått. skogsbrukets karaktär av produktion for flera användningar är tydlig även när ekonomiska värden kvantifieras.
Även om skogsmiljön värderas högt är den emellertid inte prissatt. Ur
skogsbrukets synpunkt är den därför en extern effekt. Just detta förhållande. och andra liknande externaliteter som t.ex. finns i risker for insektsangrepp. skogsbrand etc.. är det starkaste argumentet för att det behövs en
politisk reglering på skogsområdet. l andra delar av Västeuropa är det
därför ofta miljööverväganden
som ligger till grund för de lagbestämmelser som reglerar skogsskötseln. I Sverige är det emellertid inte så. Här är
naturvårdshänsyn kompletterande inslag i en lagstiftning som utgår från
politiska ambitioner ifråga om virkesproduktionen.
Denna inriktning av skogspolitiken är en historisk reminiscens som.
oavsett hur giltiga motiven for den var när den infördes. inte är förankrad i
de villkor som idag gäller för skogsbruket. Det finns med dagens förutsättningar inga hållbara skäl att fastställa ett produktionsmål.
med angivande
miljoner
kubikmeter
antal
och
med
uppdelning
på
trädslag
och sortiav
ment. for skogsbruket och sedan, med detta syfte. detaljreglera valen av
teknik och insatsnivå. Fördelarna av virkespolitiken
är dunkla och/eller
obefintliga. men dess kostnader och risker är klara.
Analysen av skogspolitiken leder därför fram slutsatsen att Skogsvårdslagen och tillämpningsanvisningarna
till den behöver omarbetas. En renodling av den skogspolitiska regleringen till att behandla enbart de externa
effekterna av skogsbrukets bedrivande torde i och för sig innebära att
centrala beståndsdelar av den nuvarande lagen. t.ex. återväxtplikten,
består. men genom borttagandet av virkesproduktionsmålet
ges skogsbruket
större frihet. Skogsägaren får fritt utforma skogsskötseln inom de ramar
som ställs av landskapsvårdens och naturvårdens krav.
Medan Skogsvårdslagen, om än i ändrade former, har viktiga funktioner
och Träfiberatt fylla. kan detsamma inte sägas om Jordförvärvslagen
lagen. När det gäller Jordförvärvslagen
kan konstateras att den. med
undantag for bolagsförbudet. inte är ett verksamt medel för att fullgöra de
uppgifter den var tänkt för. Vidare ger den upphov till effekter som är
skadliga ur effektivitetssynpunkt
och tveksamma ur fördelningspolitisk
synpunkt. Ifråga om Träfiberlagen leder vår analys till lika kategoriska
finner flera nackdelar men inga fördelar. Denna lag kan utan
slutsatser;
förlust ersättas med ett anmälningsförfarande
som leder till att större
kapacitetsförändringar
i en
som påverkar den totala virkesförbrukningen
region offentliggörs.
Även när det gäller skogsbeskattningen lämnar vi vissa förslag. Vi konstaterar att skogsnäringen är extremt hårt beskattad. Anledningen till detta
är skogsvårdsavgiften.
Denna innebär en extra beskattning, utöver inkomstbeskattning,
på hälften, eller mer, av skogsbrukets nettoavkastning. Att detta uppseendeväckande faktum inte har uppmärksammats
beror på att avgiften ställts i relation till det aktuella kassaflödet från
skogsbruket. dvs. till nettoinkomsten från dagens avverkningar. Den korrekta jämförelsen är emellertid den mellan nuvärdet av avgiftsbetalningar
och nuvärdet av nettoinkomster under ett bestånds livscykel.
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Denna höga beskattning skulle möjligen kunna motiveras som en kompensation för den skattekredit som uppstår genom att skogsvärdets tillväxt
inte beskattas löpande utan först efter avverkning. Detta är emellertid inte
det skäl som har angivits för skogsvårdsavgiften. Kopplingen mellan krediten/avverkning och avgiften är dessutom svag och trögrörlig eftersom den
går via taxeringsvärdet. Dessutom försvagas styrkan i detta argument om
de föreslagna förändringarna av inkomstbeskattningen
genomförs. Vi föreslår därför att skogsvårdsavgiften avskaffas.
Vår bedömning är att inkomstskattereformen,
om den genomförs i
enlighet med de lämnade utredningsförslagen, kommer att leda till en viss
ökning av det inhemska virkesutbudet. Det är dock angeläget att ytterligare åtgärder vidtas för att minska de snedvridningar i beskattningen som
finns mellan realt virkessparande och finansiellt sparande. Skogskontoinsättaren bör kunna erbjudas en större meny av sparandeformer än enbart
bankinlåning. Att, som företagsskatteutredningen
har föreslagit, införa en
källskatt
på 20 procent av avkastningen från skogskonto, för in en kil
mellan denna form av sparande och realt virkessparande.
Vi bedömer att efterfrågan på träråvara under de närmaste decennierna
kommer att växa i stort sett proportionellt mot befolkning och inkomst per
capita. Med dagens prognoser indikerar detta en femtioprocentig
tillväxt
under det närmaste kvartsseklet i de utvecklade länderna och en mer än
fördubblad konsumtion i u-länderna. Inom Europa är det troligt att det
handelsmönster som bl. a. kännetecknas av en omfattande export av skogsindustriprodukter
från de nordiska länderna består. Det finns dock vissa
risker för att den nordiska industrin kan komma att möta ett inslag av
statligt subventionerad konkurrens från skogsbruk och skogsindustri inom
EG, pga. protektionisk politik och jordbrukets omställning, men även om
så skulle ske så får detta begränsade effekter. Inte heller visavi tredje
världens länder kommer den svenska konkurrenskraften
på europamarknaden att försvagas dramatiskt.
Den svenska skogsindustrin står under det kommande decenniet inför
två stora tekniska utmaningar, nämligen att anpassa sig till ett betydligt
högre relativpris på
och högre miljökrav, särskilt ifråga om blekeriutsläppen. De elprisökningar som förutses
ex. av Statens energiverk fram
till sekelskiftet är så stora att det är troligt att de, även om hänsyn tas till att
vissa tekniska genombrott kan göras, kommer att
följdverkningar
för
produktionsinriktningen
och i viss mån även skogsnäringens totala volym.
I själva verket innebär de omställningsmöjligheter
som finns i skogsindustrin genom strukturforändringar
att denna, vid sidan av besparingar
har en stor potential för att minska sin
genom tekniska förändringar,
nettoelförbrukning.
.
Den ambition som regeringen givit uttryck för ifråga om utvecklingen
under det kommande decenniet av rening av blekeriutsläppen
innebär
mycket stora kostnader; fullt jämförbara med de kostnadsökningar som
elprisutvecklingen
medför. Vi har i utredningen argumenterat mot miljöavgiftsutredningens förslag att införa en hög miljöavgift på klor och istället
föreslagit att överlåtelsebara utsläppsrättigheter införs.
Som motvikt till dessa båda problem under 1990-talet för skogsindustrin
står utvecklingen av det inhemska virkesutbudet, vilket av allt att döma
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kommer att fortsätta att öka. Till detta kommer att den svenska industrin
under en följd av år demonstrerat skicklighet i att importera stora virkesvolymer till priser som inte överstiger kostnaden för inhemskt virke
massaved.
Skogsindustrin har som virkesköpare haft stor fördel av den fria internationella handeln med virke. Det är därför anmärkningsvärt att den tillåtits
begränsa konkurrensen på virkesmarknaden, inkluderande bl. a. ett "hemmamarknadsskydd"
riktat mot svenska skogsägares möjlighet att sälja
virke till köpare i Norge och Finland. Massavedskartellerna regionala
inköpsbolagen ger, i den utsträckning de förmår att genomdriva en sådan
verkningar. De är därmed,
skadliga samhällsekonomiska
kartellpolitik,
existerande konkurrenslagförenliga
med
den
inte
bedömning,
enligt vår
stiftningen.
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externa informationsgivningen.
Sundsvall.
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Bilagor till långtidsutredningen 1990
Författare

Nr Namn
Metoder, modeller och beräkningar

Finansdepartementet

Ekonomiska konsekvenserför Sverige
av EG:s inre marknad

Harry Flam och Henrik Horn
Institutet for för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Svenskt näringsliv och den europeiska
. integrationen

Lars Lundberg
Industrins utredningsinstitut

Konsekvenser av fri arbetskraftsrörlig. het mellan Sverigeoch
EG

Per Lundborg
Industrins utredningsinstitut

Finansiell integration, resursfördelning
. och penningpolitik

Lars Svensson
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

.

Det framtida arbetskraftsutbudet

Statistiska centralbyrån

Sverigesframtida befolkning

Statistiska centralbyrån

Skogsnäringen:Miljöfrågor, avreglering,
. framtidsutsikter

Lars Hultkrantz och
Sören Wibe
Lantbruksuniversitet i Umeå

Tillväxt och miljö - en analys av mål. konflikter

Lars Bergman
Handelshögskolan i Sthlm

ll. Svenskhälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv

Kjell Anderssen
Åke Blomqvist
University of Western Ontario, Canada

Det omedvetna valet. Nationell politik
. och regional balans

Expertgruppen for forskning om regional utveckling

Kunskapsbildning för strukturell förny. else

Lennart Ohlsson

l0. Den internationella utvecklingen

.
.

Landsting

Landstingsförbundet

Bostadsmarknaden under 1990-talet

Bengt Turner m. fl.
Statens institut för byggnadsforskning

Samhällsekonomins transportförsörj. ning

Folke Snickars

17. Privata tjänster

Statensindustriverk

18. Industrin till år 2000 - ett tillväxtdecennium

Statens industriverk

Den svenska inkomst- och förmögen. hetsfördelningen 1967 1987
20. Primärkommuner

Statistiska centralbyrån
Svenska kommunförbundet

2l. Energipolitiken i ett samhällsekonomiskt perspektiv

Statensenergiverk

22. Utbildning för 2000-talet

Karl-Gustav Andrén, Erik Wallin
och Bengt Christer Ysander

23. Kvinnor och ekonomi

Inga Persson-Tanimura m. fl.
Lunds universitet

24. Lönebildning

Bertil Holmlund
Uppsala universitet

25. Miljöproblemen i framtiden

Lars Lundgren m.
Naiurvårdsvgdçgt

Jaggteüñüáfsül

26. Den offentliga sektorn
l
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