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SAMMANFATTNINGl

ordlista:Liten

vidskiljs frånträdtopparochGrenar stammenAvverkningsrester: som
kortvirkesmetoden.Sverigeavverkning iformenvanligaste av

naturvårdsförordningen19bOmråde enligt §Biotopskyddsområde:
med stöd § 21skyddasskogsmarkpågäller biotoper avsom

skogsområde.värdefulltbiologisktmindre,dvs.naturvårdslagen,
ickeinnefattarbiotopskyddsområden" ävenförekomst"Uppskattad av

skydd.lagligtföruppfyller kravenområdenskyddade ettsom

själv valtmarkägarenSkogsmark att utanFrivillig avsättning: som
andra hänsyn.ellernaturvårds-skogsbrukfrånundantaersättning av

lagskydd.hänsynsområden och hänsynsytor.iDelas upp

frivilligtvalthaOmråde 0,5 ägaren attHänsynsområde: större än som
avsätta.

produktivoch ha på0,5mellan 0,01Skogbevuxen ytaHänsynsyta:
tillhänsynvid avverkningundantagitshabedömsskogsmark avsom

intresse.ellerkulturmiljön annatnaturen,

bäraförutsättningarharskog ellerbär attMarkImpediment: somsom
hektarvirkeskogskubikmetermindreproducerar änskog perensom

produktivJfr.mark.lågproducerandemycketdvs.och år,ha
skogsmark.
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Skogsmark: Mark lämplig för virkesproduktion,är dvs.som
producerar skogskubikmeter virke hektar ochän år, ochmer en per

i väsentlig utsträckning används för ändamål eller markannatsom
där det bör finnas skog till skydd sand- eller jordflykt ellermot mot att
fjällgränsen flyttas ned. Produktiv skogsmark i allt väsentligtär

med detta begrepp, kan ibland innefattasynonymt ävenmen
skogsmark skyddadär t.ex. naturreservat.som

Skyddsvärd skog: betänkandetI skog enligt berördaavses som
myndigheter har tillräckliga biologiska värden för kunna skyddasatt
med stöd naturvårdslagenav

röskelvärde:T detta betänkandeI lägsta acceptabla mängdmenas
livsmiljö krävs för bundna till denna skall kunnaäratt artersom som
fortleva i livskraftiga bestånd se avsnitt 7.2.

Sveriges skogar

landytaSveriges till motsvarande55 22,7 miljonerutgörs procent,0
ha, produktiv skogsmark milj. skogsklädda3.4 hasamtav
impediment. skogsmarken50 360 000 privataägsprocent av av
skogsägare, aktiebolag40 och tio allmännaprocent procentav av

stat, kommun, landsting m.fl.. Staten till sjuägare är ägareensam
skogsmarken.procent av

Landets virkestillgångar har ökat under hela 1900-talet och uppgår0
till miljarder kubikmeter. dagsläget2,6 I avverkas drygt 70 procent

den årliga tillväxten. arbete skogsnäringenDet i tillav ger ca
och120 000 nettotillskott i utrikeshandeln på 78ettpersoner

miljarder kronor år 1995. totala17 Sverigesprocent exportav
skogsprodukter. Bränsle formi ved, skogsindustriellautgörs av av

biprodukter och avverkningsrester idag energigenererar
motsvarande TWh år. virke bl.a.40 Förutom skogen viltca per ger

bär värdefullaoch och naturupplevelser.
Vårt vanligaste trädslag följt tall. Björkär tätt utgör0 gran, av
huvuddelen lövträdsvolymen. Mindre än procentav en av
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ädellövskog.medbevuxenskogsmarken är
faktorerberor pålandet. Dettamycket inomskiftarSkogsmiljöema0

jordart. Iterrängförhållanden ochberggrund,klimat, norrsom
söder.iregel färreioch hyser änarterskogen långsammareväxer

tillfrånÄven skiljer sigpåverkanmänskligmönstret norrav0
medskogendelarsöder har ersattsisöder. Längst stora av
helthar skogperioderbebyggelse. Vissa nästanjordbruksmark och

skalalandskapet iomvandlamänniskanbörjade storsalcnats. I norr
skogsbruk.främstoch då1800-talunderförst sent genom

ekosystemenrådde inomförrdynamikoch denvegetationDen som0
värdefullaEkonomisktmänniskan.förändratsdeltillhar stor av
det främstSverigesödrabekostnad. I ärandraspåhar gynnatsarter

NaturligatallSverigeoch i gynnats. somprocessersomnorragran
gradgäller i högtillbaka.hållits Dettaskada harekonomiskorsakt

skogsbränderförekommandefrekventtidigare

aktörerochlagstiftningPolitik,

biologiskkonventionenratifrcerandetharSverige omavgenom0
mångfalden.biologiskadenbevaraförbundit sigmångfald att

denbeslutetochbeslutmiljöpolitiskaåterspeglas i nyaDetta om
medjämställtskogsmark ettMiljömålet på ärskogspolitiken.

produktionsmål.
frånutgårskogsmarkmiljömålet på attnåförStrategin att0

Miljömålenför miljön.sektorsansvaruttalatskogsnäringen etttar
överväganden. Iekonomiskaskildabetydelseskall somsammages

vid dethänsynmiljömålen uppnåsskallpraktiken genom
områdenkänsligapåsärskild hänsyn samtbrukandet,vardagliga
områden. Detskyddadeandraochinrättandet naturreservatav

mellanskall delasför detta statpraktiskaochekonomiska ansvaret
markägare.och

brukandet.vidpå hänsynminimikravlagstiftninggällandeI anges0
kulturrninneslagen statenendastdetsammanhanget är gerI som

brukandefrånavstårmarkägarenkrävamöjlighet avattatt
markanvändningpågående avsevärtdåden nivåskogsmark över

betala ersättning.fastighetenberörd del attutanförsvåras inom av
behovbåda påvisatharNaturvårdsverketochSkogsstyrelsen om0
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ytterligare medel för säkerställa kända förekomsteratt av
biologiskt värdefull skog. Båda myndigheterna förargumenterar
bevarandet befintliga skyddsvärda områden, frånavstår attav men
bedöma det långsiktiga behovet.
Markägama arbetar aktivt med naturhänsyn lagens krav,utöver0
vilket bl.a. framkommer vid Skogsstyrelsens återkommande
uppföljningar. finnsDet många drivkrafter bakom denna
utveckling bl.a. kunskaper, intresse kund- ocheget samt
medborgarkrav. Mycket tyder på fortsatt utveckling ökadmoten
naturhänsyn, det oklart hur arealer kommerär stora attmen som
beröras och för hur lång tid.

skydd och hänsynDagens i skogen

I Sverige 3,7 830 ha den000 produktivaär procent0 av
skogsmarken skyddad i nationalpark, domänreservat ellerreservat,
inköpt Naturvårdsverket för bildande Nedanreservat.av av

för fjällnära skog 0,8 173 000 hagränsen denär procent av
produktiva skogsmarken skyddad på detta dominerandeDensätt.
skogstypen fjällnärai nedan bannaturskog.reservaten gränsen är

finnsDet 500 biotopskyddsområden inrättade på skogsmark.0 ca
Dessa i genomsnitt två ha och totalt ha.1000är stora utgörca ca
Huvuddelen barrnaturskog och alla ligger påär nästantypenav
småskogsbrukets mark.
Civilrättsliga naturvårdsavtal har tecknats mellan skogsvârds-0
organisationen och markägare knappt falli 200 eller totalt för ca
1000 ha. Avtalen tecknas i regel på år. Bannaturskog50 denär
vanligaste skogstypen omfattas avtalen.som av
På de cirka ha föryngringsavverkas200 000 år lämnasvarje i0 som

femgenomsnitt arealen form hänsynsytor.i Till dettaprocent av av
kommer enstaka träd eller mindre träd okändgrupper av av
omfattning. tredjedelarTvå denna areal lämnas enligtav
skogsvårdslagens föreskrifter hänsyn till ochnatur-om
kulturmiljön. Resterande tredjedel lämnas frivilligt markägaren.av

förbjudetDet avverka enstaka träd på skogligaär att än0 mer
impediment. finnsDet 3,4 miljoner ha skogbärande impediment
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skydd.på detta åtnjuter lagligtvisstsättsom
skogsbruket ersättning sammanlagt på produktivavsätter utan0

arealen, nedanförskogsmark ha, eller 1,5300 000 procentca avca
för fjällnära form hänsynsornrådenskog, i 0,5större ängränsen av

Områdena till övervägande delen mindre fem ha.ha. Denänär
tillgängliga informationen Vilka naturvärden de hyser knapp.ärom

flertalet markägare tillsvidareAvsättningens längd uppges av vara
fastigheten. närvarande befinnereller så länge de råder Föröver

skogsbolag planerings- ochsamtliga isig större en
NaturvårdsverketSkogsstyrelsen ochinventeringsprocess.

redovisats härde frivilliga avsättningamabedömer att som
bolagen helaha fördubblats gått igenomsannolikt kommer näratt

fem år.innehav inomsina ca

påskydd och hänsyn produktiv5.0. SammanställningTabell av
i tusentals hektar tha ochskogsmark nedan den fjällnära gränsen

Naturvårdsverketfrån Skogsstyrelsen ochskogsarealen dataprocent av
1997

thaskydd/ hänsyn %Typ av

173 0,8Naturreservat, motsv
0,005Biotopskydd 1
0,005Naturvårdsavtal 1

l00m2Årlig 0,0510avverkningshänsyn ca ca
1,5Frivilliga avsättningar 300ca ca

500-800 3frivilligaPrognos avsättningar ca

föryngringsavverkade arealendetta den5motsvarar procent av

Naturvårdsbiologi

och biologiska bidrar tillmångfald organismerEn processer0 av
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livsbetingelser för människan förutgörsamtgynnsamma en resurs
nyttjande idag och i framtiden.

naturvårdsbiologiska kunskapen omfattande bitvisDen är men
ofullständig. svårt bedöma effekterna ekosystemenDet iär t.ex. att

artförluster.enskilda Givet målet bevara i Sverige naturligtattav
förekommande finns dock tillräcklig kunskap förarter att ange
riktningen för bevarandearbetet.

hotbild bedöms vida vad kanöverstigaDagens mot arter som
betraktas naturligt och få tecken på förbättring. Caännu synssom

försvunnen hotadrödlistade hotkategoriema: 87 st, akut1900 iär
278 st, sårbar 519 st, sällsynt 350 st och hänsynskrävande
714 st.

händelse. oftaArtförsvinnande Detär än ärprocess snarare enen
glapp tiden mellan orsaken till och förändringeniett av en

artförekomst. Vid kraftigt minskade och spridda populationer ökar
risken för slumpbetingade försvinnanden.

hotade det beror alltOrsakerna till många, iär äratt arter men
den landskapsomvandling människan sigväsentligt på ägnat

med åker ochunder det årtusendet. Skog har ersattssenaste
trädslagsblandningbebyggelse förändrats med avseende påeller

har inneburit för mångfaldenoch åldersstruktur. vissaDet att
skogsbrand,viktiga stömingsregimer, exempelvis översvämning

och skogsbete, minskat.
slag livsmiljöer har minskat i mängd och avståndenVissa av

har för lokalamellan de kvarvarande områdena ökat. Risken
möjligheterna till nykolonisation minskar.utdöenden ökar och

träd inverkar pådöd ved och negativtBrist på substrat grovasom
överleva.många möjligheter attarters

har orsakat förändringar i organismväldenLuftbuma föroreningar
kvävegynnade kunnat bredabl.a. sig attarter ut samtattgenom

arealer.markens sänkts påpH stora
avverkningsrester från barrträd kommereventuellt ökatEtt uttag av

ha marginella effekter på skogenssannolikt inte änatt mer
artmångfald.
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skyddskog behövermycketHur -
bedömningsunderlag

beräknaförutgångspunktemaforskare, därmedVid hearing att0 en
antalframkomdiskuterades,skogsmarkskyddsbehov på ettett

införtveksamhetförelåg göramöjliga Det även attansatser. en
osäkerhet.vetenskapliggrundpå avprognos

behovetskattningharberedningenuppdrag attPå avavenav0
genomförts.nedan fjällnäraskogsmarkproduktivskydda gränsen

falleller Vissasyftar helt imarkanvändningskyddMed somavses
miljömål. Dagensskogsvårdslagensuppnådelvis till att

skogligtbefintligtapplicerats påkunskap harnaturvårdsbiologiska
nödvändigthar det varitflertal punkterinventeringsunderlag. På ett

data saknats.då erforderligauppskattningar,göraatt
20beräknatssikt harpå långSkyddsbehovet anta attattgenom

skogsmiljöerutbredningenursprungliga ärdenprocent somavav
lövrik skoggammal ochnaturvårdssynpunkt främstintressanta ur -

behövs.-
analysen 9-16enligtår skulleca 40lång sikt procentPå av

dettabehöva skyddas. Ilandsdelberoende påskogsmarksarealen,
tillbakaträngdaåterskapandeochrestaureringingår även av

befintligaskulleårsikt 10-20kortareskogsmiljöer. På
naturvärdenutvecklingsbaraeller snabbthögamedskogsmiljöer

hatill 900 000skattasdessaOmfattningenskyddas.behöva caav
idagvadskogsmarksarealen, ärutövereller 4,2 procent somav

skyddat i lag.
fördelning pårödlistadeuppdrag har deberedningens artemasPå0

återfinns irödlistadeanalyserats. Flestskogsbiotoperolika arter
allt ädellövskog.framför isödra Sverige,

goda möjligheterdet finnsredovisatharRiksantikvarieämbetet att0
biologiska värden.ochkulturmiljövärdenskyddsamordnaatt av

NaturvårdsverketsochSkogsstyrelsenskombineraGenom att0
kostnader deoch deskyddsvärd skogbefintligskattningar av

vadomfattningenmark, kanför inköpredovisar avav
skattas tillskyddsvärd skogbetraktarmyndigheterna grovt casom

ha.000500 000-800
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skattas och vilken kostnadsuppgiftBeroende på hur arealen på som
miljarderanvänds blir värdet dessa 9-18 lq.av

förslagVåra bedömningar och

samhället skogens biologiskaråder bred enighet iDet attomen
föreligger behov ökat skydd.mångfald skall bevaras och detatt av

regelbundetanalyser skyddsbehovet börKvantitativa göras somav
behovet åtgärder.underlag för bedömaatt av

fortlevnad kan säkradantaletDet samtstora arter ansesvars
fragmentering skogsmiljöer innebärkunskaperna effekter avom av

Exempel sådana objektskyddsvärda skogar bör bevaras. på äratt
uppfyller kraven förmyndigheternas bedömningenligtsom

eller för inrättandebiotopskydd reservat.av
helt ellerskogsmarklångsiktiga behovetDet ägnaattav

kvantifiera,länge svårtövervägande naturvård sååt är än att
skyddsbehovunderlag.beroende på osäkert De tio procentsca av

nedan den tjällnäraskogsmarksarealenden produktiva gränsen som
forskarrapporten kan enligt vår meningnödvändiga i varaanses

osäkerhetsfaktorer tillkommerlägre. Ytterligaresåväl högre som
behöverdel det långsiktiga behovetdet gäller hurnär stor somav

kommande utvärderingama denlagskydd. De nyaav
underlag förbättreskogspolitiken kommer förhoppningsvis att ge

beräkningar.nya
perspektiv finns behovdet kortsiktigtVi bedömer i attatt ett av

motsvarande ellerskogsmark drygtskydda ytterligare tre procent
nedanförproduktiva skogsmarksarealen denha den700 000ca av

försitta möjligheterna långsiktigtförfjällnära skogen inte attatt
hafinns 000biologiska mångfalden. 200bevara den Därutöver ca

naturhänsynen vidabehov låta överstigadär det föreligger ett attav
brukandet.normalt vid Viden generella naturhänsyn tas ansersom

tillgodosesbehovet kandet kortsiktiga attatt genom
skyddamöjlighet 250 000Naturvårdsverket reservatatt som cages

biotopskyddsobjekt.Skogsstyrelsen haha och 25 000ca som
ha torde kunnaResterande del skyddsbehovet ca 600 000av

frivilliga åtaganden. Grunden forfyllas förinom näringensramen
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denna bedömning Skogsstyrelsens ochär Naturvårdsverkets
prognoser.

säkerställaAtt de föreslagna målsättningarna för ochnaturreservat
biotopskydd skulle vid tidshorisont på 20 år motsvaraen en
anslagsnivå för Naturvårdsverkets naturskyddsanslag på 195ca
mkr/år. dennaAtt nå målsättning på tio år anslagsnivåmotsvarar en
på 390 mkr/år. För Skogsstyrelsens anslag för biotopskydd ochca
naturvårdsavtal blir motsvarande nivåer 40 mkr/år respektiveca ca

mkr/år80 tabell 8.0, 10.s.
Från beredningens utgångspunkter det givetvis önskvärtär att
målsättningen kan nås på så kort tid möjligt. villVi ocksåsom
understryka försiktighetsprincipen talar för säkerställandetatt att
sker på 10 år 20 år.änca snarare
Anlagsnivån starkt beroende framtida avverkningsbeteendeär av
och omfattningen frivilliga åtaganden Det angelägetär attav

frivilliganäringens naturvårdsåtagande positivt uppmärksammas.
Det viktigt via inventering, utbildningär och ekonomiskt stödatt
stimulera och kanalisera de frivilliga avsättningama till områden
med höga naturvärden. Därigenom kan också de frivilliga
åtagandena bättre samplaneras med naturvårdslagens
skyddsinstitut. påbörjadeDen uppföljningen skogsnäringensav
sektorsansvar för miljön förutsättning för klarläggaär atten
behovet samhällets insatser. För avvärja avverkningshotatt motav
biologiskt värdefulla skogsområden bör möjligheten köpaatt
reservatsoptioner prövas.
Beredningen delar Skogsstyrelsens uppfattning det angelägetäratt
med lagändring innebär civilrättsliga naturvårdsavtalatten som
medföljer fastigheten vid ägarskifte.
Myndigheterna centralpå och regional nivå behöver i högreän
grad aktivt samverka i säkerställandearbetet för minimeraatt
kostnaderna och maximera naturvårdsnyttan

hög ambitionsnivåEn inom naturvårdsbiologisk forskning liksom
fortlöpande inventering, uppföljning och miljöövervakning är
nödvändig för ytterligare klarlägga och huratt var
naturvårdsinsatsema gör mest nytta.

positivt bidragEtt arbeteti med klara skyddsbehovetatt vore om
belastar Naturvårdsverketsstaten naturskyddsanslag vid

SOU1997:U7
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ochFastighetsverketspåskogsäkerställande av
vilkeniocksåbörinnehav. Man prövaFortiñkationsverkets

påavverkningsrättererbjudaskanmarkägareutsträckning
iinrättandevidersättning reservatmarkFastighetsverkets avsom

inland.Norrlands
säkerställandeförñnansieringsfonneralternativaantalEtt av0
närvarande måsteförSlutsatsen ärhar attskogsmark övervägts.

skenaturvårdslagenmed stödsäkerställandefinansieringen avav
medarbetetordinarieför detdelen inomtill största ramen

statsbudgeten.

anslagsnivå tidshorisonter.olikavidErforderlig8.0Tabell

SkogsstyrelsensNaturvårdsverketsmålsättningKortsiktig
biotopskydd/anslag fornaturskyddanslaguppnådd inom

naturvårdsavtal
20mkr/år idag:190mkr/år idag:

80390år10 caca

53260år15 caca

40195år20 caca
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2 UPPDRAGET OCH DESS

GENOMFÖRANDE

decemberGenom beslut den 21 1995 regeringengav
tilläggsdirektivMilj J01968:A genom

omfattningDir.1995: 167 uppdrag sig i vilken arealeni överatt yttra
produktiv skogsmark behöver utökas och former förskyddad att

bilagaåstadkomma detta
fastställdaUtgångspunkten har de riksdagen miljömålen,varit av

skogspolitiken den fastlagda för biologiskden gällande och strategin
mångfald. direktiven har huvudprincip skyddI angivits äratt atten

finansieras stadsbudgeten. Vi har, enligt våramed stöd NVL överav
föreslagit några åtgärder på skatteområdet.direktiv, inte

utredningsarbetet har kommit kontakt med utrednings-Under vi i
forskningsverksamhet behandlar närliggande frågor. Viktigaoch som

utgångspunkter har erhållits från Skogsstyrelsen SKS i"Naturskydd
SKS Meddelande 1-1997. Likaså haroch naturhänsyn i skogen

SkogsreservatNaturvårdsverkets SNV redovisning i Sverige
betydelsefull information.SNV 4707 varitRapport nr

utvärdera den skogspolitiken har underArbete med att nya
utredningstiden hos Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.pågått Det

delVi har tagitskall 980119.senastavrapporteras av
framkommit hos riksdagens revisorer underutredningsmaterial som

skyddsvärd domänmark efterhanteringenderas översyn avav
Riksdagens 1996/97:4.Domänverkets bolagisering revisorer rapport

har förts med miljöbalksutredningenUnderhandsdiskussioner om
föreslå samlad miljölagstiftning och ändringarderas arbete med att en

beslut deras förslag avståttföljdlagstifmingen. påi Vi har i väntan om
föreslå författningsändringar.från att

med olika berördahar olika former varitVi i samrått parter som av
anordnades hearing medvårt arbete. I november 1996 gruppen en

utgångspunkter för skatta detforskare rörande vetenskapliga att
skydda skogsmark. hearing rörandelångsiktiga behovet Enattav

utgångspunktema Miljövårdsberedningens arbete och förslag påför
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förhölls januari 1997.i Representanterframtida tillvägagångssätt
deltog. Vi har undermyndigheterochideella organisationernäring,

beståendeträffat samrådsgrupptillfällenutredningstiden vid fyra en
Naturskyddsföreningen,departement,från berördarepresentanterav

Skogs-Skogsindustrierna,Riksantikvarieämbetet,Naturvårdsverket,
jordägareförbund ochriksförbund, Sverigesstyrelsen, Skogsägamas

Världsnaturfonden.
länsstyrelser ochföranordnats medharSeminarier representanter

konferenser ochdeltagithar vi iskogsvårdsstyrelser. Vidare möten
organisationer,med myndigheter,enskilda överläggningarhaftsamt
med skriftligainkommitharenskilda.forskare och Dessa även

uppdrag.synpunkter på vårt
rödlistadekulturmiljöaspekter,rörandeuppdrag artersExterna

forskyddasskogsmark behövermycketförekomst hur attsamt som
Riksantikvarieämbetet,lagts påmångfald harbiologiskbevara ut

förvid institutionenAngelstamdocent PerArtDatabanken samt
Leifkonsultenochlantbruksuniversitetnaturvårdsbiologi, Sveriges

Andersson, Pro Natura.
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SKOGARSVERIGES3

Sammanfattning
motsvarande miljonertill 22,7landyta 55Sveriges utgörs procent,

milj. ha skogskläddaskogsmark 3.4produktivha, samtav
skogsmarken 360 000 privataimpediment. 50 ägsprocent avav

och allmännaaktiebolag tioskogsägare, 40 procentprocent avav
tillmil. sjulandsting Statenstat, kommun, är ägareägare ensam

skogsmarken.procent av
ochhela 1900-talet uppgårhar ökat undervirkestillgångarLandets

avverkas drygtdagsläget 70miljarder kubikmeter. Itill 2,6 procent
skogsnäringen tillarbete itillväxten.den årliga Det cagerav

utrikeshandeln på 78nettotillskott ioch120 000 ettpersoner
totalaSverigesår 1995. 17miljarder kronor exportprocent av

ved, skogsindustriellaBränsle formskogsprodukter. iutgörs avav
idag energiavverkningsresterbiprodukter och genererar

viltvirke skogen bl.a.TWh år.motsvarande Förutom40 gerperca
naturupplevelser.värdefullaoch bär och

följt tall. Björkträdslagvanligaste utgörVårt är tätt avgran,
Mindrelövträdsvolymen.huvuddelen än procent avenav

med ädellövskog.skogsmarken bevuxenär
faktorerlandet. beror påskiftar mycket inom DettaSkogsmiljöema

terrängförhållanden och jordart.berggrund, Iklimat, norrsom
söder.regel färre ioch hyser iskogen långsammare änarterväxer

Även tillfrånmänsklig påverkan skiljer sig åtmönstret norrav
meddelar skogensöder harsöder. iLängst ersattsstora av
heltperioder har skogbebyggelse.och Vissajordbruksmark nästan

skalaomvandla landskapet imänniskanbörjadesaknats. I stornorr
skogsbruk.1800-tal och då främstunderförst sent genom

förr rådde inomden dynamikochvegetationDen som
Ekonomisktmänniskan.förändratsdelhar tillekosystemen stor av

bekostnad. södra Sverigeandras Ipåvärdefulla har gynnatsarter
NaturligatallSverigefrämst ochdet i gynnats.är somnorragran

hållits tillbaka.ekonomisk skada har Dettaorsaktprocesser som
skogsbränder.förekommandefrekventtidigaregäller i hög grad
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Förutsättningar

Skogstypema skiftar starkt inom landet. främsta orsakernaDe är
klimat geologi människans påverkan.och samt

svenskarelativa artfattighet råder i de ekosystemen kanDen som
förklaras tidsperiod gått sedan inlandsisen drogmed den korta sigsom

hållitsprider så långsamt de inte har jämnatillbaka. Vissa sigarter att
skärs från den europeiskamed isavsmältningen. viAttsteg numera av

Öresund bidrar till denna eftersläpning ikontinenten genom
Även svala klimat begränsar antalet Jämförtkolonisationen. vårt arter.

ungefär nedisningshistoria ochmed Nordamerika, har sammasom
Orsaken troligenklimat har färre antal i Sverige.vi, vi är attartersom

hinder för spridning nord-sydligAlperna och Medelhavet iutgör
återkommande nedisningar.riktning vid

självsåddutveckling till "påverkad, fastMänniskan styrde skogens
har, åtminstoneinlandsisen släppt sitt Mannaturskog så snart grepp.

f.Kr.under mesolitisk tid ca 8 000-4 000Sydsverige redani
omfattning anlagda bränder ochpåverkat inaturen stor genom

skottskogar.
landareal har påverkats jordbrukdelar SverigesStora genomav

Jordbrukets införande innebaroch djurhållning de 6 000 åren.senaste
och lövskog. regioner,gynnande grässvålar I vissagenerellt ett av

först under dedock påverkan blivit markantNorrland, harinresom
påverkan har flera gånger underMänniskansårhundradena.senaste

förutsättningar, b1.a.karaktär, beroende på olikaändrathistorien
för,själv ståttTill detillgänglig teknik. naturen mensomprocesser

påskyndat,åtgärder såväl motverkatmänniskan olika somgenomsom
gnindvattensänlming.försurning ocherosion,hör mineraluttvättning,

Grundläggande data

ha skogsmark Sverige, vilketfinns miljoner i22,7Det motsvararca
skogsvårdslagenSkogsmark definieras ilandarealen.55 procent av

för virkesproduktion och inte imark lämpligSVL är somsom som
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mark där detändamål; ochföranvändsutsträckningväsentlig annat
ellerjordflyktsand- ellertill skydd attskog motfinnasbör mot

delvismiljoner hektarYtterligare 3,6ned. ärflyttasfjällgränsen ca
skyddasmarkområden eller påmilitäramed skog inombevuxna som

ökat underskogsmark harArealenNVL.naturvårdslagenav
jordbruksmark,nedläggninggrundpåefterkrigstiden, främst avav

våtmarker.utdikninggrundpåäven t.ex. avavmen
Aktiebolagskogsägare.000 privata360skogsarealenHalva ägs av

kyrkan,däriblandoch övrigaskogsmarken ägare40 procentäger av
Statenresterande tio ägareärkommuneroch procent. ensamstaten

skogsmarken.till sju procent av
ochbergägoslageninnefattandeimpediment,Skogliga myr,

impedimentskogligaMedha.miljoner6,2fjällbarrskog, utgör menas
bär skogvirkesproduktion,förlämpligmark inte är sommensom

vadförGränsenskog.bäraförutsättningarhareller att ansessom
producerabedömsmarkerdras påskogsproduktionförlämpligt som

m3sk och år.hektarskogskubikmetermindre än peren
45tall. Deföljt utgörträdslagvanligaste tättärVårt avgran

stående,ochLövträdvolymen.ståendedenrespektive 39 procent av
björkresterande 16deförträd står procenten,dödanyligen varav

Ädellövskog, definieras idensåtredjedelar.tvåutgör som
mindreha.000 Det ändrygt 170 ärpåskogsvårdslagen, växer en

ädellövträdvolymendelskogsmarksarealen. En stor avprocent av
blandskogar.dockåterfinns i

miljonertill 2 695virkestillgångarSverigesuppskattasTotalt
förstam3sk. från denlinjärtökat iharVirkesförrådet settstort

mssk.miljoner750då det 11923-29,årriksskogstaxeringen var ca
stigerproduktionsfönnåga,naturgivnamarkensdvs.Boniteten,

genomsnittligaskogsmarkensNorrlandsöder. ärtill Ifrån norranorr
mssk/ha/år, 8,6.Götalandmedan den i är2,9produktionsfönnåga

lägrenågot äntillväxtenverkliga ärDenRiksgenomsnittet 5,3.är
mssk/ha/år idealmått.bonitetendågenomsnitt, är etti4,2boniteten

skogsmarkpåträd,avverkadeförtillväxtinklusivetillväxt,Total
mssk Även tillväxtenårligen.miljoner96närvarande tillföruppgår ca

År uppskattades1956riksskogstaxeringen.förstadensedanökathar
m3sk Ökningen påberoråret. ettmiljonerdrygt 80den uromvara



16 skogarKap 3 Sveriges SOU 1997:97

produktionssynpunkt bättre skogstillstånd med välslutna beståndmer
Ävenoch högre totalt förråd. kvävenedfallet orsaka ökadett antas

produktion, då kväve fortfarande den tillväxtbegränsande faktornär
på del skogsmarksarealen. Vidare har skogsmarksarealensstoren av
ökning, proveniensförflyttningar, och dikning bidragit till ökningen.

Nyttj ande

ÅrSvenska folkets skogen 1995, dånytta är stor.av
skogskonjunkturen mycket god, beräknades nettoavverkningen tillvar

m3fubmiljoner fastkubikmeter75,7 under bark och bruttovärdet av
virkesskörden till miljarder kronor.24,5 Drygt 26 000ca personer var
helt eller delvis sysselsatta inom näringsgrenen skogsbruk år 1996.

skogsbruketAntalet anställda har dockinom sjunkit drastiskt i takt
med produktiviteten ökat under efterkrigstiden.att

Vidareförädling virket till första hand sågadei trävaror,av massa
och näringsgrenama trävaruindustri och ochpapper massa-
pappersindustri bidrar ytterligare med arbetstillfällen år94 000ca
1996. Därtill kommer de branscher förser industrin med tjänster,som

Ungefär fjärdedel all lastbilstrafik knuten tillärt.ex. transporter. en av
skogsnäringen. Förädlingsvärdet i skogsnäringen år 1995var

miljarder kr. Utrikeshandeln med55 skogsprodukter, exklusive
tillinsatsvaror, uppgick 78 miljarder kr år 1995. 17netto procent av

totala skogsprodukter.Sveriges utgörsexport av
Biobränslen från skogen kommer40 TWh energi. dettaAvger ca

TWh från fjänvänneverk företrädesvis10 utnyttjarca som
avverlmingsrester, TWh från direkta bränsleavverlmingar, dvs.12ca

från skogsindustrins biprodukterstamved och TWh17även t.ex.ca
avlutar och bark. skattning energipotentialenEn iav
avverkningsrester gallringsvirke TWh beroendeoch visst 80-100ger
på den generella avverkningsnivån.

Allemansrätten människor möjlighet fritt vistas iatt naturenger
plocka bär och totala produktionen bärDensamt svamp. av

uppskattas till miljard liter, knapp tiondel plockas.en varav en
Ungefär halv miljon svenskar sysslar med jakt. Förutom ett storten

rekreationsvärde kött tilljakten värde 700 miljonerettgenererar av ca
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lcr/år. Jaktens betydelse för locka utländska besökare förväntas öka.att
förhoppningar knytsStora till denna inkomstmöjlighet glesbygden.i

Undersökningar visar turister i skogsregioner tillskriveratt
upplevelsen skog och halva värdet sina semesterutlägg.naturav av
Andra undersökningar visar samhällsekonomiska formpå vinster i av
minskad sjukfrånvaro då folk har tillgång till stimulerande
rekreationsmiljö, skog.t.ex.

Vegetationstyper

indelning skogsmarkenavsnitt 3.1-3.5 används iI en av
markvegetationstyper. talas lavtyper, ristyper,Det örttyper etc.om

finns definierade Skogshögskolans boniteringssystem.Dessa ityper
syftar till med stöd informationBoniteringssystemet att av om

fuktighetsförhållanden, klimat m.fl. faktorermarkvegetation, jordart,
förutsäga kan förväntasvilken virkesproduktion på marken isom
fråga. detsamma markens naturgivnaBonitet är som
produktionsförmåga uttryckt genomsnittligt antal produceradesom

hektar och år bestånds omloppstidskogskubikmeter översett ettper
runt 100 år.

markvegetationstyp skogen tillhörtala vilkenAtt ger enom
bördigungefärlig bild vilken skog det sig och hurrörtyp av omav

Tabellen endast avsedd bildmarken tabell 2.1. ärär att ge en grov av
lövskogar ellerhur kan tolkas i barrskog.markvegetationstypen För

kanblandskogar finns motsvarande samband. Björken t.ex.
markvegetationstyper.förekomma de flesta sydligaste Sverigepå I

ädellövskog de allra bördigaste markernadet i allmänhet påväxer
örttypema.
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påvanligaTabell 2.1 Grova samband mellan markvegetationstyper
fastmark, trädslag och bördighet i de svenska barrskogarna.

BördighetMarkvegetationstyp Trädslag oftast

lågtallLavtyper
tall/ |Lingonristyper gran

medelBlåbärsristyper gran/tall
|Grästyper gran

Örttyper höggran

skogstrådVåra Vanligaste

finns delar detträdslagen tall ochvanligastetvåDe över stora avgran
Ochotskafrån Atlanten till havet.eurasiska barrskogsbältet,

sandjordar ochföreträdesvis på hällmarker,Tallen Sverigeiväxer
underlag, medan konkurrerarandra grovkomiga mergranen

och bättremarker med högre fuktighetframgångsrikt finj ordsrikarepå
ihåll uppträder de tillsammansnäringstillgång. På många

på siktskuggtålig, kanbarrblandskogar. Granen, ärsom mera
menligtoch med kronasinkonkurrera tallen växa tätaattut genom om

konkurrensfördelar åtallen. Tallensljusälskandebeskugga den är
bränder, torka ochandra sidan tålighet mot stormar, angrepp av

mellanbalansvilket upprätthåller vissochinsekter ensvampar,
trädslagen.

ekologi skiljer sig åt.egenskaper derasTrädens olika gör att
ochskogsbrand. kvistrenaanpassad tillTallens förökning väl Denär

har goda förutsättningarträdettjockbarkiga attgörstammen att
mängd påsedan tallfröEfter branden kan iöverleva brand. stor groen

ungdomstillväxtbrandfáltet och snabbkonkurrensfattigadet genom
och högväxta Granenandra trädarterskaffa sig örter.övertag gentemot

ochfrö och plantor kan däremotklara brand.har svårt Dessatt gro
förmåga tillgodogöra sigbestånd grund godi slutna påväxa attav
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etableradefinns då redankrontaket uppstårlucka iljus. Omsvagt en
fyllagranplantor redo tomrummet.att

tillämpadenonnaltäldrebliSåväl tall kan änavsevärtsom gran
åräldsta tall 700Sverigesför föryngringsavverkning.åldrar är över

normalt.får högståråldrar på 300gammal och över anses som
såolika skadegörare intekänslighetblir på grundGranen motav

ovanlighet.200-300 år ingengammal, ärmen

Skogsbruksmetoder
trakthyggesbruk.delentill allraskogsbruk bedrivs störstaDagens som

bestånd ochlikåldriganågorlundaskogen bestårMed det att avmenas
samtidigt.trakt, avverkasområde,sammanhängandeatt ett

avverkningcykliskt förlopp. Denfår därmedSkogsbruket ett som
bereder platsskogsbeståndet ochgamladetavvecklingeninleder av

skörd. Tidigareföryngringsavverkning dvs.kallasför det mansanya -
dåmissvisandeblirdennaslutavverkning,ofta tennmen

fleraofta sker iföryngringsavverkning steg.numera
beroende hurpåutformasFöryngringsavverkningen attman avser

eller använda sigplanterabeståndet. Omföryngra att avman avser
trädkvarlämnademed fåtraktträd kvar.få Envanligensådd lämnas

kalhygge.brukar ettsomses
självföryngringellernaturlig föryngringunderlättaFör av

föryngrings-vidhektarträdomkring l00kanbeståndet per
tillharfröträdställning. Dennaformilämnasavverkningen enav

föryngingoch befintligkommandeskyddafrö,spridauppgift samtatt
omkringuppnåttplantornauttorkning.och Närsolljus, froststarktmot

eller tvåavvecklas fröträden ihöjd steg.ettmetersen
vanligen tall.Fröträdställningar utgörs av

ungefärföryngringsavverkningenvidlämnasfler trädOm ännu
betecknaskvarvarande trädbrukarhektarträd200-400 per

Skärmenskärmhuggning.förskännställning och ingreppet gynnar
skärmfröträdställning. Enföryngringen på sätt ensomsamma

förhindrakunnaträd förtillräckligt mycket attinnehåller också att
brukarSkärmenföryngringen.dränkerochgrundvattennivån stiger

trädslagallaSkärmaromgångar.tvåavvecklas i minst av
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förekommer. Speciellt skärrnställningar har uppmärksammatsav gran
på år, då länge mycket svåransetts attsenare granen som
självföryngra.

Blädning nygammal metod innebärär frånett avstegen som
trakthyggesbruket. Här stamvis "äkta" blädning skeravses som

återkommande huggningar i skiktade skogar. Vid avverkninggenom
träd alla storlekar All avverkning gallring medtas naturligut. ärav

Åföryngring den skogen.i sidan innebär blädning attvuxna ena
beståndet aldrig genomgår hyggesfas då marken ellerären mer

Åmindre kal. andra sidan innebär ekonomiskt blädningsskogsbrukett
vanligen huggningsingrepp oftare. Gran och skuggtåligaatt görs
ädellövträd bäst lämpade för blädning.är

Under 1800-talet och i seklets början bedrevs så kallad
dimensionshuggning oexploateradei skogar. innebar deDet störstaatt
och värdefullaste träden avverkades i upprepade omgångar och att

bestånden lämnades återväxtåtgärder.resterna utanav

svenska skogsregionerFem

Som underlag för redovisning skogens naturvärden fördelasav
Sveriges skogar på vegetationszoner. Fem huvudzoner brukar anges:
fjällnära, nordligt boreal, sydligt boreal, boreonemoral och nemoral. I
nedanstående redogörelse har mellan förutom dengränserna zonema
fjällnära modifierats till följa länsgräns figur för3.1närmasteatt att
kunna knyta länsvis statistik till respektive Benämningen regionzon.
används fortsättningen föri de korrigerade vegetationszonema.
Samma uppdelning har Skogsstyrelsen ochanvänts av
Naturvårdsverket i deras redovisningar frivilliga avsättningarav
respektive skogsreservat SKS Meddelande 1-1997, SNV rapport
4707. Uppdelningen används också dei Miljövårdsberedningenav
beställda bilaga och4 5.rapportema
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Izregionindelningen Sverige: Regionanvända3.1. DenFigur av
boreal,sydligtboreal, 3nordligt Regionfjällnära, 2Region zz

Skogsstyrelsennemoral enl.boreonemoral, 5Region4Region zz
Naturvårdsverket 1997och
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Fjäll och skog3.1 förgränsenovan

fjällnära skog.

Grundförutsätmingar

Med den fjällnära regionen tabell 3.1 här det områdemenas som
ligger ovanför för fjällnära skog, vilken fastställtsgränsen av

för fjällnäraSkogsstyrelsen SKSFS 1991:3. Gränsen skog går
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Kopparbergs län.igenom

Tidigare talade skogsodlingsgränsen, vilken hade i stortman om
för fjällnära skog.sträckning gränsensamma som

Klimatet kan betecknas tundraklimat övergående isom
snöskogsklimat med korta Området tillhör desomrar.

dagarsnederbördsrikaste i landet och har omkring 120
vegetationsperiod.

Vegetation och dynamik

från lavtäckeVegetationen på kalfjället går glest ris och denett
hedmarker den lågalpina zonen.högalpina zonen till och Enängs-

avlöses fjällbjörkskogen bildarmed buskvuxna viden av somzon
produktivträdgräns. Fjällbarrskogen område med ickeutgör ett

fjällnära skogen.skogsmark denovan
återfinns den fjällnära skogen. totalaPå lägre höjd havet Denöver

till miljoner hektar, ungefärarealen fjällnära skog uppgår 1,5 varav en
trädskiktet, främsttredjedel skyddad i Granen dominerarär reservat.

dessa områdena. ställenpå grund det sällan brinner i På vissaattav
områden ha uppkommit underdominerar dock tallen. Dessa tros

klimat.perioder med särskilt gynnsamt
Skogarnas struktur vanligen mycket varierad med träd olikaär av

åldrar, luckighet och mängder med död ved. På grund ringaav
omfattning skogsbruk åldern hög. 140Nära 40är är änprocentav mer
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pånyetableringför störremöjliggörgammal. Störningarår som
för denKarakteristisktsnöbrott.ochvindfällningarområden är

innebärbeståndsdynamik. Det atts.k. internskogenfjällnära är
ochträd dörellerträdtidensker attföryngring över avgruppergenom

påföreträdesvisskerplantetableringför Granensplatslämnar nya.
deiochDjurlågaföryngring. växters.k.lågor,nedbrutnakraftigt

stömingskänsliga. Arterochsvårspriddaoftaskogarnafjällnära är
lavarvedsvampar,blandexempelvisåterfinnskaraktärerdessamed

och mossor.

produktivochfjällbarrskogfjäll,ägoslagenarealLänsvis3.1.Tabell av
Ttall,på skogsmarkträdslagsfördelningsk0g;fjällnäraskogsmark

virkesförråd ochtotalttorrträd i procentLlövGgran, + av
fråndataregionenfjällnäradeniandelägargruppers

1973-87.Riksskogstaxeringen

Privb Allrn°BolagG Lsk.Prod. TFjällbarrsk.FjällLän
sk.fjälln.arealvirkesförr. %ha %ha 0001ha 000000 I1 avav

683191034Nbtn 2 ----
34242359Vbtn ----
435211Jmtl 705 ----
462853Kopp ----

6023172015ld 20 601506472Total ca3 ca

tillDomänverketOmbildandetaktiebolag.Bolag"Meda avmenas
statistik. IRiksskogstaxeringensgenomslag ifåhunnitharAssiDomän

allmännatill defortskronansredovisatsmarktabell har dendenna somsom
tjällnäradehuvuddelendåräknatsharBolagsarealen avägarna. upp

kvarstod i ägo.skogarna statens
denågonelleraktiebolagskogarb ägsprivataPriv avMed avsomavses

nedanseallmänna ägarna
landstingen,Fastighetsverket,allmänna"Allm" ägareMed° sommenas

mil.stiftelser,ochallmänningamakyrkan,kommunerna,
ochVästernorrlandsiomfattningl liteniförekommerFjällbarrskog

totalen.tillkommit iha0002vilketlän,Gävleborgs gör att ca
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Mänsklig påverkan

Spår efter tidigt brukande kan på många ställen deni fjällnärases
regionen. I Norrbotten avverkades 5000 ha skog kringt.ex.
silvergmvan i Nasafjäll redan på 1600-talet. Kring nybyggen och
samevisten kunde ingreppen lokalt bli omfattande genom
husbehovshuggning och djurhållning. Ibland svedjades skogen för att

bättre bete fábodvallar. Sett hela arealen har dockrunt överge
landskapet behållit relativt naturlig karaktär århundradena.en genom

Renskötsel har förekommit på och i närheten fjällen under långav
tid. Påverkan på den fjällnära skogen dock ringa.är

Under 800-taletl bedrevs skogsbruk genom
dimensionshuggningar. Endast det och värdefullaste virketgrövsta

Klent virke och all lämnades.togs ut. nästan gran
Dimensionshuggningama nådde vissa ställen i den fjällnäraupp
skogen, områden förblev orörda. Det skogsbrukstora harmen som
bedrivits under 1900-talet de fjällnärai skogarna har varit omstritt. En
avverkningsforrn rekommenderats har varit sk.som

Ävenfjällskogsblädning, där marken inte läggs kal. trakthyggesbruk
med efterföljande kalytor har tillämpats. Det mycket lång tidtar att
åter utveckla naturskogsliknande kvaliteter i de kärva klimatlägena.

harNumera avverkningama minskat omfattningi och andelstoren av
de fjällnära skogarna skyddade iär reservat.

3.2 Nordligt boreal skog

Grundförutsättningar

Den nordligt boreala regionen tabell 3.2 innefattar icke fjällnära
delar Norrbottens och Västerbottens län. bygderDessa betraktasav
vanligen utpräglade skogstrakter, då klimat och geologi gjortsom
området mindre lämpat för uppodling.
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impediment;skogsmark ochägoslagenareal3.2. LänsvisTabell av
itorrträdpå Gqran, Llövskogsmark Ttall, +trädslagsfördelning

nordligtvirkesförråd andel i denoch ägargrupperstotaltprocent av
från Riksskogstaxeringendataregionenboreala

Privb Allm°BolagGImpediment T LskogsmarkLän
skogsmarksarealvirkesjör. %%ha Berg000 MyrI avav

ha0001

36 85665 17 18981574869Nbtn 2
354 431551 34719502 747Vbtn

1692 524Total 6165

tillDomänverketOmbildandetaktiebolag.BolagMed avmenas
Dåstatistik. iRiksskogstaxeringensgenomslag ifåhunnitharAssiDomän

tillöverfördesfjällnäranedanskogsmark gränsenproduktivallprincip
dvs."Kronans,redovisadestidigaremarkhar denbolaget somsom

arealermed deminskatsFastighetsverket, harDomänverket plus
förda tillmarkerAssiDomänssina. ärFastighetsverket redovisar som

"AllmännaFastighetsverkets tillochBolagkategorin
någon deelleraktiebolagb skogarprivata ägsMed "Priv" avavsomavses

nedanseallmänna ägarna
landstingen,Fastighetsverket,allmänna"Allm ägareMed° sommenas

mil.stiftelser,ochalhnänningamakyrkan,kommunerna,

dynamikochVegetation
boreala regionen,nordligtden ärkännetecknarBarrskog, ensom

i denmed skogentillsammansDenvegetationstyp.skiftande utgör,
detsträcker sigdel runttaiganboreala regionen,sydligt somaven

halvklotet.norra
iskogsmarkstypenvanligasteden i särklassRistypen är norra

boreala regionen ännordligt utgörsdelar denSverige. I merstora av
harLavtypema,dennaskogsmarken typ.60 svagprocent somavav

vanligast iochtallskogarfinns i ärproduktionsfönnåga, torra
sporadisktförekommernäringsrikainland.Norrbottens De örttypema

SDI/1997:973
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förstai hand i Västerbottens kusttrakter. Grästyper saknas helt inästan
Norrbotten och förekommer sällsynt i Västerbotten.

I naturtillståndet präglades den boreala skogen frekventaav
skogsbränder. Sommartorka kombinerat med blixtnedslag denvar
vanligaste orsaken. I genomsnitt återkom branden gång sekelen per
på moränmarkema och två till gånger depåtre torra
sedimentrnarkema. Branden gick inte likfonnigt fram skapadeutan ett
mycket landskap.varierat

Fuktiga, låglänta partier, myrholmar, skog utmed vattendrag och
nordsluttningar blev under långa perioder förskonade från elden och
bestånd refugiekaraktär bildades.av

Granen kom därmed siktpå dominera dessa områden.att
Föryngring skogen skedde intern beståndsdynamik precisav genom

i den fjällnära skogen. Förhållandena avseende beskuggning,som
luftfuktighet och jämn tillgång till död ved i olika nedbrytningsstadier
gynnade rik flora vedsvampar och lavar. refugierDessaen av mossor,
utgjorde förmodligen också spridningskämor för många organismer
till den omgivande skogen brann frekvent. tillFem tiosom mer

skogsmarken bedöms ha utgjorts brandrefugier.procent av av
ÅterstodenYtterligare brann15-20 sällan. bestodprocent av mera

brandpräglade biotoper.
Variationen på mark med oftare återkommande bränder ävenvar

den Branden varierade i intensitet, vilket medförde olika andelstor. att
överlevde.vegetationen i sin förutsättningarDetta för olikaturav gav

föryngring.typer av
På marker, där det brann ofta, inte så hårt, tallenmagra men var

framgångsrikast. Tallen vårt brandtåliga trädslag, vilket gjordeär mest
många träd överlevde branden. Bestånden utgjordes flera olikaatt av

tallgenerationer uppkommit vid olika bränder. fannsDet gottsom om
mycket gamla brandskadade eller döda träd. Inblandningen av
vårtbjörk pionjärfaseni förmodligen Studier har dock visatstor.var

talldominansen skiktadei bestånd i Norrlands inland kan haatt
upprätthållits andra faktorer eld. kanFöryngringen här haängenom
skett i pulser under klimatperioder.gynnsamma

På de bättre moränmarkema, inte brann lika ofta, ansamladessom
bränsle i form förna och död ved. Branden fick då våldsammareettav
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kronbranddet uppståområdet kundemycket idetförlopp. Fanns gran
dessagrenverk. Pålågtocheldfángdaföljd ansattatill granensav

kalladesåpionjärlövgeneration. Debranden oftaföljdesmarker enav
Vidskogslandskapet.inslag ibetydandeutgjordelövbrännoma ett

till fem-tiouppskattatsandelenhar procent.undersökningarenstaka
påvandrade inbrandeneftergicktidenEfterhand granensom

lövträd,tall ochbådesiktpåkonkurrerarbrandfáltet. Granen ut men
överlevahar svårtdå dentillbaka,den attdet brinnerfortså trängs

andelhögkännetecknadessuccessionsstadierbrand. Sena grovenav
lövinslagetkundebördigareellerblåbårstypmarkerlövved, på av
Beståndendöd ved.medrikligtfanns detVidare30-40 procent.vara

ochunderifrånträngde påmedflerskiktade somgranenvar
flera bränder.överlevttallarhögkroniga som

uppstodskapade,brandenlandskapmosaikartadedetFörutom som
skog.brukade Dendagenspå iråder bristdetflertal elementett som

ochskalbaggarspecialiseradeförutgjorde hemvistvedenbrända
hosgroninginitieradebranden växtervidstinkflyn. Hettan som

kalladesåmarken,vilande frön iskogsfasenslutnadenöverlevt som
döda trädochdöendepåTillgångenfröbanksarter. gynnar

fåglar.hålbyggandeochvedinsekterlavar,vedsvampar, mossor,

påverkanMänsklig
har pågåttboreala ekosystemennordligtpåverkan i demänskligaDen
mycketdock behållitharhelhetLandskapettusentals år.under avsom

kringskogarnaårhundradena. I gränsenkaraktärnaturligasin genom
områdena inaturskogsartadedevihittarfjällnära skog störstaför

landet.
ochälvdalamaskogen ipåverkatfrämstharMänskliga
förutmarkematillfördesbetesdjurenFäbodbruket, därkusttrakterna.

Svedjebrukskogen.inverkan pålokaltfick docksommarbete, stor
utkantemaoch ifabodamanärhetenförekom i avav

jordbruksbygdema.
l800-talet. Deslutet grövstaibedrivasSkogsbruk började av

gickDimensionshuggningamadimensionshuggningar.iträden uttogs
hadegranbeståndutglesadeblevNorrland. Kvarflera drevi över som
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mycket svårt åter sluta sig. historisktEn omfattandeatt
pottaskeframställning har gjort områden fattiga på björk ochstora
tjärbränningen har skattat skogen på tallstubbar.torra

börjanI 50-talet drogs kampanj igång hela landetöverav en som
syftade till förbättra skogstillståndet produktionssynpunkt.att ur
Receptet slutavverkning de utglesade skogarna ochvar av
efterföljande plantering. Under 60-, 70- och 80-talet gick bitvisman
fram mycket storskaligt, delvis beroende på stordriftskrävande
maskinsystem. Idag vi resultatet formi Välslutna och jämnårigaser av
kulturskogar arealer. gällerDet i hela den borealaöver stora Izonen.
kärva klimatlägen inlandet hari dock föryngringen gått långsamt. Viss

föreligger också användningen olämpligt plantmaterial.överoro av
Omfattningen problem formi instabila och krokiga trädav av
orsakade sk. paperpot-plantor fullständigtinte känd.ärav

3.3 Sydligt boreal skog

Grundförutsättningar

Den sydligt boreala skogen tabell 3.3 återfinns de ickei fjällnära
delarna Jämtlands och Kopparbergs län helaisamtav
Västernorrlands, Gävleborgs och Värmlands län. biologiskaDen
sydgränsen för den boreala väl medöverensstämmerzonen, som
länsgränsema, kallas Limes norrlandicus och sammanfaller med
ekens, askens och antal andra nordligaett stort arters
utbredningsgräns.

Vegetation och dynamik

Övervägande delen skogsmarksarealen ristyper. Andelenutgörsav av
ligger på områden 60 sällan under 40 %. På grundstora över procent,

det något klimatet ökar andelen skogsmarkav gynnsammare av
och jämfört med dengrästyp nordligt borealaörttyp regionen.
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finns ochKoncentrationer Storsjön i Ljungansörttyper runtav
dalgång, där andelen kan 30 minskar iöverstiga Lavtyperprocent.
andel och undantaget område i Kopparberg och södrautgör, västraett
Jämtland, mindre arealen.tioän procent av

ursprungliga tillståndet dessa skogar liknar mycket detiDet som
bördigare och fuktigarådde den nordligt boreala regionen. någoti De

områden brandrefugialförhållandena kangör anta attatt man av
förekomkaraktär frekventa. Likaså lövbrännornågot attmervar

efter brand friskaförsta succession på ristyper. Torraoftare som en
mindre vanliga.ofta förmodligen någottallhedar brannsom var

impediment;Länsvis areal ägoslagen skogsmark ochTabell 3.3. av
på Ggran, iskogsmark Ttall, Llöv torrträdträdslagsfördelning +

virkesförråd sydligtoch andel i dentotalt ägargruppersprocent av
från Riksskogstaxeringenregionen databoreala

PrivbBolag AllmImpediment GSkogsmark T LLän
skogsmarksarealvirkesför.ha % %000 Myr Berg1 av av

ha0001

375013 55 41 4841 54Jmtl 2212
45 6196 104 30 54 16 51Vnrl 6821

44 12 48 43 8164 34 44Gävl 1 485
42 44 14425 23 51 38 11908Kopp 1

14 58 5159 52 33 53 37Vnnl 1 298
785 267Total 8 585 1

al tabell 3.2se

påverkanMänsklig

underpräglat skogarnamänsklig påverkanRegionalt har storskalig ett
och längs södraBergslagenårtusende. Områdena ihalvt

habedöms periodvis varitbergsbruk bedrivits,Norrlandskusten, där
ved, kolbehovavskogade grund jämhanteringenshelt på stora avav
ocksåoch svedjebruk bedrevs iSkogsbeteoch konstruktionsvirke.
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de förstaomfattning. älvdalar och sjöarnaI växerrunt storastor nu
Inlandetföre detta jordbruksmark.skog påeller andra generationen

1800-tal och tidigtunderpräglats dimensionshuggningarhar sentav
skogsbrukbedrivs modernt på 1001900-tal. Idag nästan procent av

ligger främst kringmed mindre påverkanskogsarealen. Områden
bebyggda traktema.de minstlänsgränsema, dragits isom

Boreonemoral skog3.4

Grundförutsättningar

Övergångszonen och detbarrskogsbältetmellan det norra
boreonemoralahär för denlövskogsbältet kallascentraleuropeiska

ochgradvisövergången mycketskertabell 3.4. SverigeIregionen
Örebro, Stockholm,Uppsala,Västmanland,följande län:innefattar

Älvsborg,Östergötland, Jönköping,Skaraborg,Södermanland,
det den tidigareGöteborg.Gotland och IKronoberg, Kalmar, ärnorr

följersöder iiGränsennorrlandicusnämnda Limes utgör gräns.som
utbredningsgräns.nordligabokensstort sett

dynamikochVegetation
denfrekvent ilikaintemarkvegetationenrisdominerade ärDen

mellan 20Andelen liggerlängreboreonemorala regionen norrut.som
Örttyper påUppland ochsärdeles vanliga ioch 40 ärprocent. norra

omfattningkalkhalt jordama. Grästypemashög iGotland grundpå av
Andelenprocent.till söder ca 30procentökar från ca 20norr

mellanpendlarsaknas,bokskogädellövskog, undantaget nästansom
återfinns längs kusterna.andelenhögreoch 5 Den0,1 procent.
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skogsmark och impediment;Länsvis ägoslagenTabell 3.4. areal av
på iTtall, Ggran, Llöv torrträdträdslagsfördelning skogsmark +

virkesförråd i denoch andeltotalt ägargruppersprocent av
från Riksskogstaxeringenregionenboreonemorala data

PrivbBolaga AllmGSkogsmark Impediment T LLän
skogsmarksarealvirkesför %%000 ha Myr BergI avav

ha0001

Öreb 43 1038 47 15 4715604 50
38 47 1541441537 10388Vstm

47 15444016 3816 21410Upps
2838 24 17 5574 3811Sthm 303

64 1541 19 2136 40322 12Södm
Östg 29 59 1243 42 1522 76625

127336 44 20 1529 7Skbg 396
Älvs 1216 9 7942 25 5962736

811 8130 571361 4Jkpg 683
12 81 726 60 1455 1650Kron

79 446 16 1787 3820Kalm 731
83 12531 7117129Gotl 125

149 7726 49 2516 110Gtbg 188
514400Total 6 161

a tabell 3.2se

varierade medmyckettorde varitskogarnaursprungligaDe
lokalamånga Storaoch lövträdbarr-blandskogar arter.avav

till detta.fuktighetsförhållanden bidrogochmark-ivariationer
och inischermångauppkomstörningarvarierandeGenom

floraartrikförbördighet detmed högkombination utrymme engav
fauna.och

eldenbarrskog,Småland, täcksBergslagsområdet ochI varavsom
borealaden Iiprecisfrämsta stömingsregimen,den zonen.som

det påbrannmycketkanGötaland, där torra,sydöstra varasomrarna
grund den högatjugonde år. Påställen oftasåvissa vart avsom

områdenbedömsinvandringochbrandfrekvensen storasenagranens
tall.domineratsha av
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förmodligenbördiga slättområdena de ädlaPå de varmer
lövskogenbeståndsbildande. Dynamiken i den ädlalövträden
ochmånga och små störningarkännetecknas än stora.snarareav

plats för föryngring iträd dör och lämnarEnstaka eller grupper av
överrepresenterade tillåldersklasser kan dockluckoma. Vissa vara

insekter eller alternativtepidemier orsakadeföljd svamparav av
dominerade pionjärfasen beroddeVilka trädslagstormfällningar. som

föryngringfanns det vegeterandemycket på slumpen. Antingen som
frösättning videller gällde det ha rikligväntade på ljusinsläpp att en

välfältskikt allmänhettidpunkten. Busk- och iden rätta var
ochutdöda bl.a.utvecklade. De växtätarnastora uroxenumera

luckighet skogen och likheternaupprätthålla viss ivisent kunde en
andelskogsbete kantiders Enmed stora. storantas vara avsenare

anpassningarskogar uppvisarkärlväxtema i dessa ärsom gynnsamma
betestryck.vid högt

betydande rollstormfállningarspeladekusternaLängs somen
Översvämningar våtmarker och vattendragvidskogsföryngrare. samt

upprätthålla dominanskunde lokaltstrandzonerisskav i aven
pionjärlövträd.

påverkanMänsklig

landskapknuten tillartrikedomen i regionendelEn ärstor somav
människan.återkommande formats av

nomadiserandeinleddes medisavsmältningenPerioden efter att
periodiskakan spåraUtifrån pollendiagramkoloniserade.jägare man

viltbete. Likasåför skapa bättreanlagdabränder, kan ha varit attsom
olikatid anlade skottskogarredan vid dennadetantas att genomman

år sedanviltet. 6000ringbarlcning för Förmetoder, attt.ex. cagynna
alltsedan dennaBarrskog harutvecklas.odlingskulturbörjade atten

bedrevsoch åkerbrukbönderna.motverkats aktivt Betetid av
bronsålderUndersannolikt omkring.och flyttadesextensivt sen

upphovvilket"kringflyttande åkrarnadebörjade stenröja gavman
områden utnyttjs.k. hackerörslandskap. Detill utgörs större atssomav

hackerörmed tillhörandejordbrukextensivtför boplatser,
7.4se avsnittoch gravplatser.odlingsrösen
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storskaligutläsapollendiagramikan1000 år Kr.Ca enmane.
kallatbedrev såslåtter. Manåkerbruk ochlandskapsomdaning genom

fick gå påutmark. Djurenochåker,delades inMarkenängsbruk. äng
Ängen idel året. systemetunder motornutmarkenpåbete stor varav

slogåkern.med Manjämfört ängenarealmångdubbeltoch upptog
ochåkernsedan påladesgödselDjurenstill djuren.fick foderoch gav

medupprätthöllskärlväxterflorarikmänniskan.till Ennäringså av
insektssamhällen.tillhörande

hamlas förkundeÄngen lövträd. Demed solitärabevuxenoftavar
ochlövträdtillknutnavinterfodret. Arter ärdryga grovautatt som

gällerbondekulturen. Detdettapågynnadesved sättsolexponerad av
främjadesVidarefåglar.hålbyggandeochlavarvedinsekter,många

Ävenåterkommande slåtter.årligtanpassad tillflora varsomen
skogbevuxnaidagdemångakanslogs. Man attvåtmarker anta av

alkärr, igenväxtvärden, ärbiologiskamed höga t.ex.våtmarkema
sidvall.våtmarksäng

dockkundeskogarnaforntidadeifunnitsflestaDe arter som
förhållanden.omdanadealltförunder inteöverlevaförmodligen

klarade sig ilavarochsnäckororganismerSvårspridda som
Påbete.bättreförskogenbrändesbland attpartier. Iotillgängliga ge

människansbrandfrekvensen avsevärtökadeställen genomvissa
iannorlunda ännågot sättpåskogendärmeddanade ettochinverkan

tillståndet.opåverkadedet
naturligaforna växtätama,deförr uroxe,Man att somantog

forskningbeteslandskap. Inomnaturligahalvöppnaskapade senare
människansformatslandskapstypdennadock att avmanmenar

boskapochringbarkning,eld ellermedvanligen somröjningar,
åretbetemedgavsperioder runt,Underrovdjur.frånskyddats varma

mycketkrävde ytor.vilket stora
ochbyggnationertillvirkeved ochförskeddeAvverkning att ge

iutveckladespottaskaochkol, tjäraFramställningstängsling. av
områdetdelarnadeframåt. Ioch1600-taletskala från avnorrastörre

krävdeSmålandbergsbruken. Idriftentillskogenutnyttjades av
fleraarealer harPåbränsle.mycket storaglasframställningen

Markanvändningskontliktervuxitkulturskogargenerationer upp.
bondensochbehovindustrinstidigadenmellanuppstod mycket snart

svedjebruk.betesarealenochöka åker-behov att genomav
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Efterhand befolkningen ökade minskade djurhållningen ochsom
åkern allt arealer. konstgödsel kundeUtan intestörreupptog man
kompensera för näringsuttaget från och åker. Lösningenäng attvar
använda och odla föroch all del utvandra istörre ängenytor attupp -

skala. Betestrycket ökade utmarkemapå utannades, särskiltstor som
vinterbete. På sina ställen de skoglösa och hedartade.genom var

Skogama undanträngda i slutet och1800-taletmestvar som av man
talade skogsbrist skogsbygdema.i Med skog avsågs dock it.o.m.om
äldre källor endast oskött utmarksskog. Röjd och hamlad skog på

ellerinägor betesmark ingick i ägoslagen hedäng, etc.
Idag landskap där storskaligtvi jordbruk bedrivsettser

Övrigkoncentrerat bördigastetill de områdena. åker- och hagmark är
till del under Skogsmarkenigenväxning. till allrastor upptas största
delen kulturskogar där Infrastruktur ochgynnats.av granen
bebyggelse arealer.har skogen påersatt stora

Nemoral skog3.5

Grundförutsättningar

Blekinge, och Halland tillhöraVåra sydligaste län Skånetre anses
den nemorala tabell 3.5. Området del denregionen är en av

tempererade lövskogszonen.Centraleuropeiska Den gränsennorra
kan och bokens naturliga utbredningsgränserligga därsägas granen
möts.

Vegetation och dynamik

Markvegetationen skogsmark vanligen eller örtdominerad.på är gräs-
Ristyper mindre 20 arealen. sydvästra SkåneIutgör än procent av
saknas skogsmark helt idag.nästan
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impediment;ochskogsmarkägoslagenarealLänsvis3.5.Tabell av
itorrträdLlövGgran,Ttall, +på skogsmarkträdslagsfördelning

nemoralaandel i denvirkesförråd och ägargrupperstotaltprocent av
Rikskogstaxeringenfråndataregionen

Priv Allm°BolagG LTImpedimentskogsmarkLän
skogsmarksarealvirkesför. %%Bergha Myr1 000 avav

ha0001

686856 24201430295Hall
790358 3012122196Blek
9791213 4641221Skån 380

2853Total 871

t tabell-3.2se

lövträd.handförstaiområdeti utgörsvegetationennaturliga avDen
Även dettillhörtallask.alm ochbok,ek,lövträdenädladeFrämst

dynamik harLövurskogensmarker.sandigarepåinslagetnaturliga
medLikhetemaboreonemorala regionen.denunderbeskrivits ovan

regionennemorala är stora.den
dennaiochkärlväxter är störstträdsåvälAntalet vararter somav

markanvändning.och tidigareklimatetmildaredetgrundpåregion av
fuktigaPålind och lönn.avenbok,mängdersmåkvaridagharVi av

harAskendominera.askochalmkundemarkernäringsrikaoch
luckorfyllasnabbtstadiumvegeterande utfrån somförmågan ettatt

almsjukadrabbadoftaAlmens numerastörning.viduppstått aven
förmågabättrehar attdå denstegvisgårbeståndetinväxning i mer

medbevuxnamarkernaallraDemiljö. svagasteskuggigi varväxa
bergsekenförekommandesåväl denekar, sparsamtoch tanigalåga nu

ifuktdrågochbäckar samtLängsskogseken.vanligaredensom
artrikamycketmåttsvenska mätt,medkunde,branterraviner
mindreåterkommandeved,dödpåtillgångRikutvecklas.samhällen

näringstillgånggodochöversvämningarochstörningar rassom
djur.ryggradslösaochkärlväxter,förnischerotalskapade mossorett

bokenmoränmarker mestbördigamindrePå var
DetSydsveriges är ettkallasbrukarBokenkonkurrenskraftig. gran.
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sekundärträdslag och bildar skuggiga, enhetliga bestånd med liten
inblandning andra trädslag. Bokskogens krontak sluter ochtättav
löven faller till marken svåmedbrytbara.är Det det sällangör attsom
utvecklas något rikare mark- och fältskikt. I näringsrikare områden
kan dock artrik markvegetation förekomma. Stormfallningar ien stor
eller liten skala förmodligen den vanligaste föryngrandevar
stömingen.

Mänsklig påverkan

dennaI del landet har den mänskliga påverkan varit Destörst.av som
sydliga lövnaturskogarna trängdes tidigt undan odling ochav
betesdrift. Jordbrukets utveckling följde i denmönstersamma som
boreonemorala regionen. Genom jordbruket berikades skogens
biologiska värden väsentligt. Skog har periodvis saknats helt i stora
delar området. sydvästraI Skåne finns inte heller idag någon skogav

talaatt om.
Vissa delar utmarkerna utarmades vinterbete och därav genom

uppstod hedlandskap. På andra ställen stod skogen kvar, betetmen
präglade starkt skogen. På inägomarkema boken bort, då dentogs
hämmade fick dockDen betydelsegräsväxten. på utmarkerna som
ollonskog. Framför allt ask, lind och hassel gynnades då deras lövverk

begärligt hamla. Ek, i för mängd försämrar jordmånenatt storvar som
hölls helst i antal bönderna, kronan och adelnävennere av om
värnade detta trädslag.om

Virke för bränsle och byggnationer. skånskaDetogs ut
korsvirkeshusen, med gles kan tolkas uttryck förträstomme, ettsom
virkesbrist. Med tillgång till antal trädslag utveckladesett stort storen
skicklighet i nyttja olika trädslag för specifika ändamål. Blekingesatt
ekskogar skattades hårt för skeppsbyggnadsändamål.

Under slutet 1800-talet återbeskogades arealer hedartadstoraav
utmark med bok eller barrträd. HallandI och Västergötland hade
utannningen gått långtså kallade ljungtäckta områdenatt storaman
för Svältorna. Under 1900-talet har beskogningen fortsatt med främst

Granfröet har i utsträckning tagits från kontinenten. I dagstorgran.
hälften skogsmarksarealenutgörs barrskog.än Stora arealermer av av
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ochskog jordbruksmark har med bebyggelse och infrastruktur.ersatts
medSmå områden någorlunda skoglig kontinuitet hittas på mycket

skogbevuxnasvårtillgängliga ställen och de glest betesmarkemapå
håller Gamla ekar och bokar kronorpå igen. med vidaväxaattnusom

bondelandskapetsi kulturskogen glesa betesmarker.vittnar även om
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EAGSTIFTNIN G4 POLITIK,

AKTOREROCH

Sammanfattning
konventionen biologiskratificerandetSverige har av omgenom

den biologiska mångfalden.förbundit bevaramångfald sig att
miljöpolitiska beslut och beslutet denåterspeglas iDetta om nya

skogsmark jämställt medMiljömålet påskogspolitiken. är ett
produktionsmål.

skogsmark utgår frånmiljömålet påför nåStrategin attatt
Miljömålenfor miljön.uttalat sektorsansvarskogsnäringen tar ett

ekonomiska överväganden.betydelse skilda Iskall somsammages
vid dethänsynmiljömålen uppnåspraktiken skall genom

känsliga områdensärskild hänsyn påbrukandet,vardagliga samt
skyddade områden.och andra Detinrättandet naturreservatav

skall delas mellanför dettaoch praktiskaekonomiska statansvaret
och markägare.

vid brukandet.minimikrav på hänsynlagstiftninggällandeI anges
kulturminneslagendet endastsammanhangetI statenär som ger

brukandeavstår frånmarkägarenmöjlighet kräva attatt av
pågående markanvändningdåden nivåskogsmark avsevärtöver

betala ersättning.fastighetenberörd delförsvåras inom utan attav
behovhar båda påvisatNaturvårdsverketochSkogsstyrelsen om

förekomsterkändasäkerställamedel förytterligare att av
förBåda myndigheternavärdefull skog.biologiskt argumenterar

frånområden, avstårskyddsvärdabefintligabevarandet attmenav
forts.behovet.det långsiktigabedöma
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Sammanfattning, forts.
Markägama arbetar aktivt med naturhänsyn lagens krav,utöver0

bl.a. framkommervilket vid Skogsstyrelsens återkommande
uppföljningar. drivkrafterfinns många bakom dennaDet
utveckling bl.a. kunskaper, intresse kund- ocheget samt

fortsattmedborgarkrav. Mycket tyder på utveckling ökadmoten
naturhänsyn, det oklart hur arealer kommerär stora attmen som
beröras och för hur lång tid.

Internationella åtaganden4.1

biologisk mångfaldKonventionen om

miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992Vid konferensFN:s om
biologisk mångfald och de s.k.konventionenantogs om

skogsprincipema.
hade den Europeiska unionentill 167Fram år 1994 stater samt

däriblandbiologisk mångfald,anslutit sig till konventionen om
1992/93:227, bet. 1993/94:JoUO4, 1993/94:27. SverigepropSverige

förgodtagit konventionens metoderhar tillsvidare någoninte av
tillvilka innefattar bl.a. hänskjutande tvistenbindande tvistlösning, av

domstolen. propositionen medges dock detden internationella I att
InternationellaSverige underkastas denkan uteslutasinte att

generella domstolensvårdomstolens kompetens acceptansgenom av
avseende fördrag.bl.a. tolkningenkompetens i rättstvister av

de vittomfattande internationellaKonventionen är mesten av
mångfaldnågonsin. Med biologisk iöverenskommelsema avses

bland alla levande organismerkonventionen variationsrikedomen av
komplex vilka dessa organismerialla och de ekologiskaursprung

ochmångfald mellaningår; detta innefattar inom arter, arter av
ekosystem.

med dess relevanta bestämmelser,Målet för konventionen eftersträvasatt är
mångfalden, hållbart nyttjande dessbevarandet den biologiska avav
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utnyttjandetuppstår vidfördelningbeståndsdelar och rättvis nyttanav som
till genetiskatillämpligt tillträdeinklusivegenetiska genomresurser,av
hänsynteknik, medrelevantlämplig överföringoch tagenavresurser genom

lämpligtekniker, ochochrättigheter till dessatill alla genomresurser
finansiering".

finns formåstadkommas ibevarandet skallRiktlinjer för hur av
utarbetandeområden,skyddadeinrättandetförrekommendationer av

olikamiljöarbete iinkorporerandeochstrategier avav
nyttjandeoch uthålligtbevarandeForskningsamhällssektorer. avom

skall spridas. Rättenkunskapenstödjas ochmångfald skallbiologisk
inhemskaoch besluta hurforsjälvlandför varje taatt omansvar

Utvecklade länderfast.slåsskall utnyttjasbiologiska resurser
medarbeteutvecklingsländer i derasstödjaekonomisktattuppmanas

uppföljningarkunnakonventionen. För görafullfölja attatt
partskonferens.upprättades en

uttalandeauktoritativtbindande,legaltickeSkogsprincipema är ett
ochbrukande, bevarandesamstämmighetför globalprinciper omom

från ibl.a. iskogar. utgårslags Deallautveckling atthållbar av
Skogensmänniskan centrum".iutveckling stårhållbarsträvan mot en

likaframhålls i minstutvecklingsocialekonomisk ochförbetydelse
ochbiologiskarika förråddesshög grad arter resurser.avsom

Agenda vilketockså 21,signeradeskonventionentillanslutningI
århundrade. Eninförmiljöområdetpå nästahandlingsprogramär ett

tillstånd ochlandstudiegenomförarekommendation att omenvar
landstudiensvenskamångfalden. Denbiologiskadenhotbilder för

"Biologisk mångfald i14MonitorSNV1994publicerades år som
Sverige".

Övriga åtagandeninternationella

handelinternationellratiñcerat konventionenharSverige även om
Konventionenoch CITES. ärutrotningshotade djurmed växter,

fångst.grundhotad pådjur existensskydda deavsedd äratt avvars
handelbegränsningarföreskrivshotstatus samtBeroende på artens av

ochdjuruteslutande tropiska växterBlandoch utförsel.in- nästan
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märks de i norden förekommande brunbjöm, 10 och alla artervarg, av
rovfåglar och ugglor.

Ur europaperspektiv har Sverige ingått konventionertvåett som
berör vårt arbete: Bemkonventionen behandlar skydd för Europas
vilda djur och naturliga biotoper. djur ochDärväxter samt anges

måste kraftigt skydd Enstakaväxter t.ex. reservat.som ges genom
nordiska finns och djuren ungefär desamma iväxter ärupptagna som
CITES. Vidare finns lista med där fångst och jakt måstearteren
regleras. skydd för flyttandeBonnkonventionen vilda djurarterom av
syftar till öka skyddet för regelbundetatt arter som passerar

skall ske skyddsåtgärdernationsgränser. Detta strängaattgenom
genomförs för vissa och internationellt samarbete sker for andra.arter

aktuella for vårt arbete alla våra rovfáglar.Arter är
Vidare har beslutat direktiv skydd Vilda fåglarEU ettom om av

skydd Enligt fågelskyddsdirektivet frånhabitat. år 1979samt om av
förskall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder bevaraatt

naturligt förekommande fåglar. första handI avsättningavses av
återställande förstördaskyddade områden, skötsel dessa samtav av

biotoper.
eller direktivet bevarande livsmiljöerHabitatdirektivet om av

Syftet bidravilda djur och växter år med det1992. ärantogs attsamt
till säkerställa den biologiska mångfalden bevarandeatt avgenom
livsmiljöer vilda djur och medlemsstaternasinomväxtersamt

Artikel fastställs sammanhängande europeisktterritorium. 3I att ett
bevarandeområden, skall inrättas.nätverk särskilda Natura 2000,av

med förslag 2000-områden därVarje land skall inkomma på Natura
eller livsmiljöer enligt viss lista finns. Många för Sverigearter en

och saknas habitatdirektivet. Sverige ochviktiga iarternaturtyper
ochdärför utarbetat förslag på ytterligareFinland har ett naturtyper

införda i direktivet. lista medinte Den NaturaDessa är ännuarter.
insänd till2000-områden dagsläget har EU-Sverige isom

skyddade områden.kommissionen innehåller redanendast
svenska miljöarbetet EUregeringens skrivelse Det inomI

1994/95: bevarandet biologisk mångfald167 slås det fast är ettatt av
fyra EU-politik påprioriterade sakområden i Sverigesav

miljöområdet.

.SOI/1007:074
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granskningenOECD-

miljöområdet.påinsatserSverigesgranskatunder år 1995harOECD
miljöpoliciesmedlemsländemasdäringår iGranskningen ett program

bevarandetgällerdetföljs Närdessaefterlevnadenoch avupp.av
ändamålsenligharSverigemångfald konstaterasbiologisk att en

för arbete.riktlinjer sittklarlagdaantalochlagaruppsättning ett
gälldedetbristerfannsdetdock näransågOECD att

omfattandeochrepresentativt systernformgenomförandet i ett avav
antaltill ärhänvisar arterområden. OECD ett stortskyddade att

målkvantitativaSverigeRekommendationen sätterhotade. är att upp
framtidoch inomområden näraskyddademedarbetetför en
förpolicyinstrumenteneventuellt attochförstärker resurserna

detta.åstadkomma

beslutNationella4.2

mångfaldbiologiskförStrategi4.2.1 -
propositionen

riktlinjerrad beslutfattatårendeunderRiksdagen har senaste omen
1988 prop.beslutet årmiljöpolitiskadetmiljövården. Imål föroch

varjefastlades373rskr1987/88:JoU23, att1987/88:85, bet.
miljövård.ochgodförharsamhällsektor natur-ansvar

bet.1990/91:90,prop.livsmiljögodEnpropositionenI
ochskyddetanfördes1990/912338 arterrskr. attl990/9l:JoU30, av

skallMåletnaturvårdsarbetet.hömpelama inatunniljöer utgör en av
genetiska variationenoch denmångfaldenbiologiskadenattvara

skyddas.skallkultunniljöerochochsäkerställasskall natur-
naturvårdslagenstöd ärmedinrättadeSkyddsområden enav

måstemångfald. Dettabiologiskbevaraförförutsättning att
ochbiologiskautnyttjandetvidhänsynmedkompletteras resurserav
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biologisk mångfald.verksamhet påverkarannan som
beslutet antagandet förövergripande StrategiDet ärsenaste av

biologisk mångfald prop 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9, rskr.
1993/94:87 biologisk mångfald bakgrundenKonventionen utgörom

Målet bevara och mellantill propositionen. variationen inomär att
för detta formulerasoch hos de ekologiska Motivet attarter systemen.

följer:som

biologiska mångfalden förutsättning för ekosystemens fortlevnadDen är en
på levande människan byggeroch varaktigt liv jorden. Allt sinäven --

mångfald de livsuppehållande denpå denna ochexistens system
vidmakthållerf

betydelsemiljömålen skallStrategin går bl.a. påut att ges samma som
överväganden syfte bygga mänskligskilda ekonomiska i att

för bevara biologiskekologisk grund.verksamhet på Insatser att
förutsättning förfrån mångfaldenmångfald skall utgå i äratt en

helhetssyn skall tillämpaslångsiktiga produktion.ekosystemens En
mångfaldenBevarandet den biologiska sågsvid åtgärder. som enav

uppgifterna det framtida miljöarbetet. Förde viktigaste iav
anfördes särskilt:skogslandskapet

påbygga kombinationskogslandskapet bör strateginI ettaven
särskiltrninirniregler för skyddnaturvårdsanpassat skogsbruk, vissa av

skyddadeinrättande och andrakänsliga biotoper och naturreservatav
skogslandskapet,spelar särskilt viktig roll iområden. Naturreservat somen

sådanahotade och för skyddtillflyktsort refugier för arter att arterge
påverkan fråntål mänskliga aktiviteterliten eller ingensom

naturvärden efterfrågades. Behovetmål förMätbara avsättaatt
skogslandskapet.områden särskiltskyddade ansågs iytterligare stort,

föreslådåligt för kunnaKunskapsläget dock föransågs ettatt
jordbruksministernsdeladekvantitativt mål. Miljöministern

markfem skyddad inomuppfattning mål på procentatt ettom
kan uteslutas.skogsekosystemen nedan skogsodlingsgränsen inte

1993/94:JoU9betänkande bet.Jordbruksutskottet framför sitti
arealen.meningsfullt preciseradet vid tillfället inte närmareatt var

storleksordningen femEmellertid där nivå iansågs procentäven att en
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skogsodlingsgränsenskogsmarken nedan inteden produktivaav
kunde uteslutas.

Skogspolitiken4.2.2

påverkasskogsmarken årligenblottDå procentett avavpar
tidigvarande inriktningar påefterskogsbruksåtgärder lever spåren

därförunder lång tid.skogslandskapet Detskogspolitiken kvar i är av
gällde detför vad innankort redogöraintresse senasteatt som

år 1993.skogspolitiska beslutet togs
varnade för1800-talet höjdesslutetRedan i röster somav

redan dåhadeskogsförödelse. Skogenvirkesbrist och storen
nödgadestatsmakterna såg sigochbetydelse för landetekonomisk att

År innehöllskogsvårdslag. Denförstafick vi vår1903agera.
ochNorrbottenför återväxt. Förskyldighet sörjabestämmelser attom

dåförst från år 1925,bestämmelsergällde dessa ävenVästerbotten ett
Skogstillståndet iinfördes.skogslutavverkaförbud attmot ung

högst50-taletbörjan påansågs iframför allt Sverige varanorra
dimensionsavverkningar. Etttidigaregrundotillfredsställande på av

tillsyftadedrogs igångsanktionerat restaureringsprogramstatligt som
kulturskog.med växtlig Dettaurskogarglesaersätta resteratt av

och resulterat idagarvårapågått ända in ihar ett urprogram
skogstillstånd.produktionssynpunkt gott

skogsbruksåtgärder kom med ividnaturhänsynBestämmelser om
ytterligare i 21 § i 1979preciseradesskogsvårdslag. Dessaårs1974

då virkesbristtidpunktvidlag korn tillskogsvårdslag.års Denna en
lagen starktledde tillbefarades. Detåterigen att var

och skogsmarkenskogenMålet gick påproduktionsinriktad. ut att
hög och värdefullvaraktigtdenskulle skötas så att gav

ochnaturvårdensdärvid tillskullevirkesavkastning. Hänsyn tas
allmänhetens intresse.

avverkningspliktochgallringsplikt, röjningspliktRegleringar om
Skogsvårdsstyrelsernaråvarubehov.till säkra industrinssyftade att

lövbortmarkägare röjaföreläggakunde attt.ex. uren
skogsbruksmetoderalternativaAnvändandet s.k.barrplanteringar. av

osäkra.produktionssynpunktlämplighetbegränsades då deras varur
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Kraven på uppnå godtagbar återväxt tidsmässigt hårdareatt en var
idag, vilket i viss mån minskar benägenheten använda andraän att

föryngringsmetoder plantering. Skyldighet rådde ochän staten gav
bidrag till glesa lågproduktiva skogar igenväxandeatt t.ex.
betesmarker slutavverkades och med kulturskog. Bidragersattes ny
utgick till skogsbilvägar.byggandeäven av

skogspolitikEn ny

beslutRiksdagen fattade skogspolitik prop.i maj 1993 enom ny
1992/93:226, bet 1992/93:J0U15, rskr. 1992/932352 med

Förarbetet hade denmedföljande förändringar i bl.a. SVL. gjorts av
1992:76 arbetade mellan årenskogspolitiska kommittén SOU som

biologiskSkogsprincipema och konventionen1990 och 1992. om
för utarbetande.mångfald klara vid tiden propositionensvar

jämställda mål: miljömålet ochSkogspolitiken har två
produktionsmålet:

effektivtProduktionsmålet och skogsmarken skall utnyttjaslyder Skogen
uthålligtså god avkastning.ansvarsfullt denoch att ger en

frågaskall handlingsfrihetinriktning iSkogsproduktionens ge om
producerarfanvändning vad skogenav

produktionsförmåga skallMiljömålet lyder Skogsmarkens naturgivna
säkras.mångfald genetisk i skogen skallbiologisk och variationbevaras. En

så och djurarter naturligt hör hemma ibrukasSkogen skall växt-att som
ochfortleva under naturliga betingelser iförutsättningarskogen attges

Skogensoch skall skyddas.bestånd. Hotadelivskraftiga arter naturtyper
estetiska och sociala värden skallkulturmiljövärden dess vämasfsamt

portalparagraf avsnittuttryck imål kommer till SVL:sDessa även
nationell tillgång skall skötas4.2.4 där det "skogenstår äratt somen

samtidigt denavkastningden uthålligt godså att somenger
skötseln skall hänsyn tillVidbiologiska mångfalden behålls. även tas

andra allmänna intressen
målenbetänkande utgångspunktensåväl propositionI är attsom

går kombinera.att
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och denförordas i både propositionenmålenuppnåFör att
påbetänkande strategi gårskogspolitiska kommitténs attutsomen
miljö.vikt vid produktionlikavid brukandet lägger stor somman

synpunktfor biologiskområdesskyddmedkompletterasDetta ur
vardagslandskapetarealenden delenområden. Påkänsliga största av

med hänsyntidigare,bedrivas enligtskogsbruk änskall störremen
mindre delskogsvårdslagen. Påförrakrävdes i denvad avensom

tillhänsynbetydelse skallsärskildskog medarealen avsevärt större
kanSlutligenkan dockvirkesfångstViss accepteras.tas.naturen

reservat. Kommitténskogsbrukfrån ihelt undantasskogsmark t.ex.
kostnadsansvaret förinkl.fördelningenföreslår ansvaretatt av

enligtskall fördelasoch näringmellannaturvårdsåtgärdema stat
följande:

enligtdominerande börtill heltdetvardagslandskapet ärInom ytansom
kostnader ligga näringsutövarenochuttalandejordbruksutskottets ansvar

bevarandevärdaverksamhet. deFörsiniutnyttjar mestnaturensom
så känsligainnehålleroch äromfattar attobjekten, arternaturtyper somsom

ellerpåverkan, krävsmänskliggradtål ringade ettinte änannat merav
ochnaturvårdslagen.stöd Ansvaretskydd medfullständigtmindre av

områdenpå deFörnivå ligger främstdennakostnaderna staten.
gradoch kostnader i högrebetydelse, börsärskildskogdäremellan, ansvarav

åtgärdernaoch kommun. Juskogsbruket,mellandelas stat avsermer
böroch djur, destopopulationerlivskraftiga växterbevarandet meravav

huvudsakåtgärder iVidnäringen. attliggakostnadsansvaret avsersom
ligga kommunenfriluftsliv börochrekreationfrämja ansvaret

förutomskogspolitikens mål,för nåanvändasskallmedel attDe som
ekonomiskarubriker,underbehandlas äroch NVLSVL egnasom
uppföljningkunskapsinhämtning,kunskapsspridning, samtstyrmedel,

utvärdering.och
tillstödfall kanbegränsade. vissastynnedlen IekonomiskaDe är

utgå.ädellövskogsbrukochnaturvårdsåtgärderaktiva
vitaliseringsgödsling iochkalkning stöttasFörsöksverksamhet med

försurningsdrabbade regioner.
handförstasker irådgivningochKunskapsspridning genom

ökadfåttRådgivning harförsorg.skogsvårdsorganisationens
Även ochuniversitetskogspolitiken.denbetydelse i nya
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medvirkesköpare bistår rådgivningskogsägarföreningar olikasamt
och utbildning.

och forskning.inventeringarKunskapsinhämtningen sker genom
nickelbiotopsinventeringenbl.a.antal naturvärdesinventeringar,Ett

pågår.genomförts ellerharsumpskogsinventeringen,och
objektiva datarikstäckandesamlar inRiksskogstaxeringen om

förHuvudansvaretl920-talet.sedanskogstillståndet
Lantbruksuniversitet,Sverigesligger hosskogsforslcningen men en

material.värdefulltocksåproducerarandra institutionerrad
uppgiftNaturvårdsverket imedhar tillsammans attSkogsstyrelsen

Delredovisningareffekter.skogspolitikens ärutvärderakontinuerligt
övergripandeavsnitt 4.3.1. Enbl.a. ioch refereras igjorda

målskogspolitikensHuruvidaklar 1998-01-19.skallredovisning vara
utvärderingar.efterendastuppfylls kan avgöras

föreslogmångfaldenden biologiskabevarandetdet gällerNär av
helaskogsmarken ifemkommitténskogspolitiskaden procentatt av

grundade sitt30-årsperiod. Deunderilandet reservatavsätts en
ochmed biologerspecialanalysförslag på expertgruppav enen

ekologer.
skogsbruketbedömningengjorde togattExpertgruppen om

skullekrävde såskogsvårdslagengamlavadhänsyn änavsevärt större
med dejämfört 15halverasreservatsbehovet procentän sommer

skillnadviktigskedde.så icke En är attnödvändigaansågs om
medanskogsodlingsgränsenmark nedantalarexpertgruppen om

skogsmark.produktivallfemkommittén procent avmenar
anslagdåvarandemed ordinarieskulle lösasFinansieringen om

TotaltAB.Domänfrån utförsäljningenmedelmedmkr126 samt av
beräknad påKalkylenbehövas. ettmkr årskulle 280 varper

lcr.på 15 000hektarprisgenomsnittligt
måletansågblandad. Vissareaktion attRemissinstansemas varvar

försöktedettapå sättvände siglågt Andraför attmotsatt. man
arealen.precisera

mångfaldbygga pånaturvärden måsteanförspropositionenI att en
målformulering,hänsynsregler,hårdareljusetinsatser. I nyavav

civilrättsligatilltillgångochmarkägamahosstörre ansvar
skogsbruketförändringarna ibedömsbiotopskyddnaturvårdsavtal och

innebär merambitionsnivå änmedge dentillräckliga förbli att som
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halvering nedan skogsodlingsgränsen.15 Enprocenten av
precisering målet undviks med hänvisning till dåligt kunskapsläge.av
Dock slås det fast det uppenbart behövs ochäratt att reservat attmer
avsättningstakten måste höjas. reservatsmålEtt på sikt av
storleksordningen fem den produktiva skogsmarken nedanprocent av
skogsodlingsgränsen utesluts inte.

4.2.3 Ersättning till markägare

Naturvård och ekonomiskt utnyttjande skogsmark iblandärav
motstridiga verksamheter. Naturvård innebär i vissa fall en
företagsekonomisk kostnad eller utebliven intäkt för markägaren -
åtminstone Kostnadsfördelningenpå kort sikt. vid användandet av
juridiska styrmedel naturvårdsornrådet därförpå är storav av
betydelse.

det gäller för begränsningar nyttjanderättenNär ersättning i på
grund markanvändningnaturvård så pågående inom berörd delattav

fastigheten försvåras regleras de i NVL 25-36 §§.avsevärtav
"kvalifrkationsgränsen" ligger klart definierat. deVar inte Iär

ersättningsregler formulerades år BoU 1986/87:1 ligger1987som
den högsta för fall skalltoleransgränsen intrång i något behövasom

del. Regeln gäller förutsatttolereras på inom berörd dentio attprocent
berörda delen litet belopp Om beloppet irepresenterar ett pengar.

skall domarabsoluta tal bagatellartat" ersättning utgå. I tvåär änmer
förfrån och fastställde hovrätten Norrlandåren 1989 1990 övre att

markägare med bedömdes till 8 782 kr skulleintrång som
kvalifikationsgränsenkompenseras. ligga underintrångetOm anses

får markägaren intrånget överstigeringen ersättning. Om gränsen
erhålls förstaersättning från kronan.

förhållandet fastighetenordalydelsen inom berörd delDet att av
skrevs förstärkning markägarens ochin ledde till ställningen av en
motsvarande fördyring naturvården. Skälet intrånget inteär attav
skall relateras fastighetsinnehavet eller brukningsenheten,till hela

fastigheten.till den normalt mycket mindre berörda delenutan sett av
skogen tolkning berörd del det område berörsI år aven av som

avverkningen.
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Markägarens dessa fall sedanställning i år 1995är
grundlagsskyddad Regeringsformen kap Skrivningen2 18 §. i
regeringsformen debatteras för närvarande i samband med förslaget
till miljöbalk. Miljöbalksutredningen det entydigt inteattmenar var
lagstiftarens avsikt förstärka äganderätten i och med inskrivningenatt

regeringsformen. endast befästa de redani iställetDet avsett attvar
gällande förhållandena.

markanvändning har också debatteratsUttrycket "pågående
markanvändningflitigt. Tillämpningen skogsbruk pågåendeärär att

ifrågasatts huruvida kan talapå all skogsmark. harDet man om
urskogsliknande skogsområde där detpågående markanvändning i ett

kanske aldrig avverkats.

Skogsvårdslagen4.2.4

lag 1993:553 lyder:Portalparagrafen i den SVLnya

så den uthålligtnationell tillgång skall skötasSkogen är att engersomen
mångfalden behålls. Vidbiologiskasamtidigt dengod avkastning som

till andra allmänna intressen."skall hänsynskötseln äventas

Skogsvårdslagen handbok"förord tillSkogsstyrelsen skriver i sitt -
föreskriftemasminimilag ofta åtgärderdå lagen är utöveräratt en
motiverade.företagsekonomiskt och samhällsekonomisktkrav både

medutsträckning jämförelseavreglerades i iSkötselreglema stor
hur skogsägarenminskade statliga styrningenlag.1979 års Den av

Ökad skallskogspolitiken. frihetdel i denskogsköter sin är en nya
förutsättningmångfald alla avseenden ochökad ileda till ses som en

miljömålen fylls.markägama har förför det ävenattstörre ansvar
regleraskulturmiljövårdens intressentill naturvårdens ochHänsyn

paragrafen exempel påråd tillallmännai föreskrifter och30 I ges
Markägarenvärdefulla kulturmiljöer.hänsynskrävande biotoper och

punktobjektägoslag ochåläggs kantzoner annatatt mot somspara
påverkan deNegativ påovanliga trädslag torrakor.och arter som av

skall undvikas eller begränsas.hotadeNaturvårdsverket fastställts som
fårskydd. Avverkningvisstskogliga har givitsimpedimentenDe ett
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ske impediment ha. Dock får enstaka trädinte på 0,1större än
avverkas naturmiljöns karaktär förändras därav.inteom

avverkningsanmälan skall markägaren påsamband medI ange
skallvilket naturvårdens och kultunniljövårdens intressensätt som

sk. hänsynsredovisning.tillgodoses vid avverkningen,
införlivades och innebärReglerna ädellövskogsbruk i SVLom

efter avverkning skallfortsättningsvis ädellövskog ersättasäven att
med ädellövskog.ny

Naturvårdslagen4.2.5

§§21NVL 4-5, 7-12, 13, 14, 19,Skyddsinstrument

för skyddinnehåller rad instrumentlag 1964:822NVL naturaven
förhållandenskydd, storlek och övrigaoch kultunniljö. Graden av

skyddsformerna.mellanvarierar såväl inom som
sammanhängande områdenNationalparker avsattsär större som

tillstånddess naturligalandskapstypför för bevara vissatt att en
skyddskick. det starkasteoförändrat Deteller i väsentligen är man

statligtpåNationalparker kan endastnaturområde.kan avsättasettge
riksdagen.beslut fattaseller inköpt mark ochägd av

gäller särskiltområde böraFör finnesatt ettnaturreservat som
landetskännedomengrund betydelse förvårdas sinskyddas eller omav

områdetemedanbeskaffenhet ellereljest märkliga ärskönhet, ellersinnatur,
länsstyrelsenmåfriluftsliv,allmänhetensväsentlig betydelse för avav

naturreservat".förklaras som
dockVanligastmarken.enskild kanSåväl är att statenägastaten som

vilkaföreskrifterlöser marken.in För upprättasett reservat om
elleröppethållande betesmark intebör vidtas t.ex.åtgärder avsom

tillMarkägaren harskogsavverkning det.får vidtas inom rättt.ex.
pågåendereservatsföreskriftema innebärersättning attom

ellerfastighet" omberörd delinommarkanvändning avsevärt av en
för turistfaciliteter. Naturreservatanspråk t.ex.mark äritas

skydd detomfattandemed behov såavsedda för områden attettav
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möjlighetLänsstyrelsen harnaturvårdsområde.kan lösas med attett
påför högst år iinterimistiska väntan attinrätta naturreservat sex

aktualiseraskanDettafattasbeslut permanent.ett om enom
skogsområde.skyddsvärtföravverkningsanmälan görs ett

punktobjekt.ellerområdenskydda mindreNaturminne är avsett att
orkidélokal.jätteträd ellerflyttblock,kan sigDet röra t.ex. enom

deersättningsreglemaochföreskrifter ärutfärdaMöjligheterna att
för naturreservat.somsamma

skyddasyftespecifiktharväxtskyddsområdenoch attDjur- ensom
viss art.

särskildalänsstyrelsen dåNaturvårdsområde kan inrättas av
dåochnaturmiljönvårdaskydda ellerföråtgärder behövs att

krävssåbehöver naturreservathänsynstagandet inte att ettstortvara
markägarensiBegränsningenfriluftslivet.föranordningart.ex.

markanvändningpågåendesåfår intemarkanvändning attstorvara
Naturvårdsområdefastigheten.berörd delförsvåras inomavsevärt av

skyddalltså naturreservat.änär ett svagare
sida.rubrik seunderBiotopskydd redovisas nästaegen

markavvattningförbudTillståndsplikt och mot

§18NV L

ellerbedriva täktellermarkdika sinvill stenmarkägareOm aven
då beaktaskallLänsstyrelsenlänsstyrelsen.tillståndmåste ges avgrus

föreskriftermeddelafårochnaturmiljönförkonsekvenseringreppens
förbjudakanRegeringenåterställas.skallområdetför hur

våtmarkerkvarvarande ärantaletområden därimarkavvattning
gjort.och har såmycket litet

§20NVLSarnrådsskyldighet
eller 19 §§tillståndstvång enligt 18omfattasarbetsföretag"Kan avsom

samrådutföres,företagetskall, innannaturmiljön,ändraväsentligtkomma att
eller denRegeringenskogsvårdsstyrelsen.ellermed länsstyrelsenske

landet ellerinomföreskrivakanbestämmerregeringen attmyndighet som
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del därav anmälan samrådför skall frågai särskilda slaggöras om av
arbetsföretag.

Paragrafen tänkt fånga avverkningär i skog ellervissatt t.ex.upp
vägbyggen. Vid samrådet kan föreskrifter begränsar ellersom
motverkar skador på naturmiljön meddelas. Dessa får dock inte vara

omfattandeså pågående markanvändning försvåras. detOmatt är
nödvändigt naturvårdssynpunkt har myndigheten möjlighet heltattur

Ävenförbjuda arbetsföretaget. här ersättning till markägarenär
aktuell. Sedan augusti 1994 det skogsvårdsstyrelsenär som
föreskriver samrådsplikt för sådana arbetsföretag omfattasom som av
SVL. Samrådsregeln hela skalan från generella tillspänner över
ornrådesvisa restriktioner.

Biotopskydd NVL 21 §

Riksdagen biföll år 1991 regeringens proposition En god livsmiljö
Prop. 1990/91:90. leddeDet bl.a. till paragraf lades till i NVLatt en

innebar att:som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta attsom
arbetsföretag kan skada naturmiljön fårinte utföras inom sådana mindresom
mark- eller vattenområden biotoper livsmiljöer för hotadeutgör växt-som
eller djurarter eller särskilt skyddsvärda. Markägare ellerärsom annars

med särskild till fastigheten kan ersättning besluträtt ettannan om om
biotopskydd medför pågående markanvändning försvåras.att avsevärt

biotoperDe på skogsmark finns angivna isom avses
Naturvårdsförordningen l9b.§

Naturvårdlagsutredningen föreslog införande biotopskydd i sittav
betänkande SOU 1990:38. Frågan hade väckts på grund attav
gällande lagstiftning ansågs sakna lämpliga skyddsinstrument för
vissa livsmiljöer för hotade djur- och Bestämmelserna i 21 §växtarter.
skulle till glappet mellan samrådsplikten i 20 § ochtäppa
reservatsinstrumentet enligt 7-12 §§. Den 20 § å sidanena ger
visserligen myndighet förbjuda arbetsföretagrätt att ett även om
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Markägaren har ocksåförsvåras.pågående markanvändning avsevärt
avsedd användas endastBestämmelsen docktill ersättning. är atträtt

andra sidan innebär oftaståundantagsvis. Naturreservat att staten
skydda områden.regel förmark och används iförvärvar störreär att

skulle i detbiotopskyddförordade beslutRegeringen tasatt om
generella bestämmelserfallet, då konsekvensernaenskilda varav

Utredningenspå bl.a. ersättningen.överblicka med tankesvåra att
och antaletrimlig tidsplanfem åruppfattning attatt var enom

delades. Vid avgränsningbli begränsadeersättningsfall skulle av en
skulletill hur omfattande intrångethänsynbiotop kunde givetvis tas
inomanslaget för investeringarskulle frånbli. Pengar tas

miljöområdet.
förhåll varnande fingerhöjde sinapåRemissinstanserna attett

vadskulle bliför ersättning änkostnaderna avsevärt större
ochmed avgränsninghanteringenförutsåg ochutredningen att

särskilt administrativtkunde blimeddelande beslut timgt.om
riksdagsbeslutetförebehandlade förslagetJordbruksutskottet

deladeväldet Deansåg1990/91:JoU30. De awägt.vara
de ersättningaruppfattningutredningensochregeringens att somom

begränsade. Somtroligen blirtill markägareutbetalaskommer att
frånskullepropositionenframhölls i taspengarna

investeringsanslaget.

1993/94:30behandlades också ibiotopskyddetFrågan prop.om
förfick dåSkogsstyrelsenbiologisk mångfald.för"Strategi ansvaret

Generelltskogsmark.biotopskyddet pågenomförandet av
därjordbrukslandskapet ingatillämpligtendast ibiotopskydd ansågs

taladeskogslandskapetförelåg. Föravgränsningsproblem
gällandeochrättsäkerhetsaspekteravgränsningsproblem,

skydd.generelltersättningsregler emot ett
1994:1råd SKSFSallmännasinaSkogsstyrelsen i attanger

områden intebör21 § ärområden i NVLomnämns somavsesom
tillgodose biotopensförnödvändigtvad attärstörre än som

fem ha.uppgå tillden kunnaenstaka fall börskyddsbehov. I
SkogsstyrelsenNaturvårdsverket ochmellanråder oenighetDet

Skogsstyrelsentillämpning.ersättningsreglernas attmenarom
myndighetensoch medföretag inträder iskadligaförbudet attmot
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beslut kraft och följaktligenbiotopskydd vunnit laga ersättningattom
skall utgå så beslut fattats. Om inte ersättningsfrågan iavgörssnart ett

biotopskydd saknar Skogsstyrelsen kontrollsamband med beslutet om
uppfattning bordeutgifterna. Naturvårdsverkets ersättningöver är att

först ansökt undantag från förbudutgå då markägare ett mot etten om
skadligt arbetsföretag sådan ansökan avslagits.och en

Kultunninneslagen4.2.6

fornlämningar finns kulturminneslagensBestämmelserna fasta iom
andra kapitel. Definitionen vadKML lag 1988:950 ärav som en

fornlämning rambegrepp antal exempelillustreras ett ettav som anger
den förpå fornlämningar. skriven såLagen är att utrymmeger

uppfattningen förändrastillkommande fomlämningstyper genomom
barahistoriska forskningens utveckling.den arkeologiska eller Inte

område den, fomlänmingsområdet,fomlämningen även ett runtutan
skyddat.är

bestämmelserfomlämningsområden omfattas lagensAlla av
särskilteller behövsutmärkta på kartor Det ingetde äroavsett om

ekonomiska kartan i skala 1:10 000för de skall gälla.beslut Denatt
kartläggningen.kända vidredovisar de fornlämningar som var

lämningarsfrån fall till fall nyupptäcktaställningLänsstyrelsen tar om
ellerfornlämningplanerar ingrepp ilagskydd. Den ettett ensom

ansökalänsstyrelsen ochsamråda medfornlämningsornråde ska om
det allmännaLänsstyrelsen kan då intressettillstånd. pröva attavom

utföradet enskildaskall intressetbevara fornlämning väga över atten
åtgärd.en

täckarubba, bort,förbjudet tillståndDet gräva ut,är taatt utan
ändra ellerplantering eller påeller bebyggelse, sättannatöver genom

fornlämning behöver intefornlämning. Skyddskada fast aven
innebärafrån skogsbruk det kaninnebära området undantasatt men

maskinellgäller åtgärder,restriktioner det vissa t.ex.när
skyldighet reda påmarkberedning. markägarensDet är att ta om en

infonnerapåverka fornlämning ochskogsbruksåtgärd riskerar att en
fomlämningeneventuella anställda det. Ersättning utgår omom

tillstånd lämnaspågående markanvändning. Omhinder iutgöraanses
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länsstyrelsen vanligtvisställermed fornlämningarexploatera markatt
får betala. Omexploatörenundersökningvillkor arkeologisk somom

ochavbrytasupptäcks skall arbetetokänd fornlämningtidigareen
upptäcktenFöranlederlänsstyrelsen.tillsaken anmälas en

länsstyrelsen.regeldennaundersökning bekostas avsom
punktobjekt.inriktadfrämst påskydd.starkt LagenKML ärettger

hackerörsornråden seområden,omfattandeareelltMen t.ex.även
fasta fomlärrmingar.meningenligt lagensoch 7.4,avsnitt 3.4 är

skogensskogspolitiken ingårförmiljömåletI att
skallsociala värdenestetiska ochdesskultunniljövärden samt

täckskulturrniljövärden inteså dekan tolkasvämas. Det att avsom
påAmbitionsnivånenligt SVL.hänsyn 30 §skallKML värnas genom
fårmarkanvändning intepågåendedå på nivånligger"vämas" att

försvåras.avsevärt

naturvårdsavtalCivilrättsli4.2.7 ga

mellantecknasavtalcivilrättsligtNaturvårdsavtal statenär ett som
ochsyfte bevaraskogsägare iochskogsvårdsstyrelsen attengenom
fallfrämst i sådanaAvtalet användsnaturvärden.områdesutveckla ett

sällanoch fungerarnaturvärdena,skötselanpassaddär mergynnaren
förstaavtalområdesskydd. Denna omnämnstyprentett avsom

kanAvtalenskogspolitiska beslut.till 1993 årsförarbetenagången i
skyddsinstrument.naturvårdslagenstillkomplementettses som

avtal,utformningcirkulär förutarbetatSkogsstyrelsen har ett av
avtalriktlinjerersättningsfrågor Somobjekt, atturval angesmm.av

markägare,kr tillbelopp 100 000 attför samtbör skrivasinte över en
fall 000enstaka 20kr, iöverstiga 10 000börha inteersättningen per

kr.
medenlighettillämpas iochNaturvårdsavtalen tecknas

Avtalstidenavtalet.ingåttmellan deoch gälleravtalslagen, parter som
fördock gällerhelst,långhurprincipkan i somvara

på år.50begränsninganderättsavtalnyttj en
emellertidfinnsför DetbindandeNaturvårdsavtal parterna.är

avtal, begäraförfarande angriparättsligtmöjlighet t.ex.ettatt genom
förSkäleller ogiltigt.förklaras hävtskalldelvisdet helt elleratt
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ogiltighet kan finnas har vilseletts, eller avtaletpartenom ena om
bedöms särskilt betungande ersättningen står i rimligutan attvara
proportion till detta.

Avtalsbrott kan leda till den förfördelade får hävarättatt parten att
avtalet och ibland få skadestånd. Skadeståndsbeloppet beräknas
utifrån den ekonomiska skadan och svårigheter föreligger beräknaatt
värdet eventuellt avverkade naturvärden.av

Naturvårdsavtalens giltighet skogsmarken inteägare ärmot ny av
rättsligt prövad. Skogsstyrelsen bedömning avtalen inteär äratt att
betrakta nyttjanderättsavtal enligt jordabalken, och därmed intesom
giltiga hinder för utnyttja avtalensDettaägare. ettmot attny ses som
fulla potential och Skogsstyrelsen förordar ändring jordabalkenien

blirmed innebörden avtalen giltiga även ägareatt mot ny av
fastigheten. har dock lämnat Skogsstyrelsens tvåRegeringen
skrivelser frågan åtgärd. Skogsnäringens olikai utan
intresseorganisationer delar Skogsstyrelsens uppfattning i frågan.

Förslaget till milj4.2.8

Miljöbalksutredningen lade betänkande SOU 1996:103sitt
skickade april förslag till1996. Regeringen i 1997 ettsommaren

syftarMiljöbalk på lagrådsremiss. Förslaget till miljöbalk till en
samlad miljölagstiftning för hållbar utveckling.och skärpt Denen

för skogsbruk. delarföreslås i tillämpliga delar gälla iDeäven som
aktsamhetsreglema,huvudsak berör vårt uppdrag de allmännaär

och bestämmelsernareglerna för ersättning till markägaren om
områdesskydd.

aktsamhetsreglema kommenteras här lokaliserings-Av
bestämmelserna och den s.k. stoppregeln. Enligt lokaliserings-

endast bedrivas platsbestämmelsema får verksamhet på ärsom
medförenlig med balkens mål. rimligt reglerna tillämpasDet attanses

hänsyn till verksamhetsutövarens möjlighet omlokaliseraatt
skogsbruket skulle kunnaverksamheten. Exempel på åtgärder i som

innebära lokalisering olämplig placeringviss äratt anses av
virkesupplag, och dikesmynningar.vägar

Enligt stoppregeln får verksamhet inte bedrivas så denatt ensam
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försämrahälsotillståndet,försämra det allmännariskerar avsevärtatt
Bestämmelseneller hushållningen medmiljön ärnaturresurser.

balkens andradäranvändas situationer,avsedd iatt extrema
där stoppregeln skulleräcker till. situationaktsamhetsregler inte En

hotarfall då avverkningbli aktuell brådskandekunna är t.ex.en en
havsörnskläckning.

föreslås princip gällaMiljöbalkens aktsamhetsregler i utan att
med dethängerersättning utgår. Dettanågon ärattsamman

markanvändning det skallpågåendeunderförstått uttrycketi att vara
Stoppregeln avsedd förverksamhet. intefrågan lagenlig är attom en

skall betalasskyddsverksamhet. Liksom tidigare ersättningbedriva
pågåendeeller biotopskyddsornrâdevid bildande närnaturreservatav

försvåras.berörd del fastighetenmarkanvändning inom avsevärtav
motsvarandebelopptidigareFöreslagen skillnaden är att ettmot

skallfrån ersättningen. Ersättningendraskvaliñkationsgränsen av
tålaskyldigmarkägarenmed detalltså minskas är utanattsom

ersättning.
områdesskyddenföreslårMiljöbalksutredningen naturreservat,att
skyddet djur ochdet särskildanaturvårdsornråde och växtarterav

skyddsform benämnsihop tillområde slåsinom ett somen
enligt tidigare.Biotopskyddet föreslås kvarstå Dennaturreservat. av

utredningen.förordade praxisen stödsanvända ochSkogsstyrelsen av
kallas kulturreservat.skyddsformföreslåsVidare somen ny

stridaförkritiseratshar i remissvarenAktsamhetsreglema motatt
Underäganderätten.framför allt avseendelagstiftning,gällande

belysas.frågor ytterligaredessakommerlagrådsremissen att
tillavräkningtalar principenstarktSynpunkter emot uppomsom

berördaBlandockså framförts.harkvalifikationsgrånsen annat, menar
ochhandläggnings-risk fördetfinnsremissinstanser, atten

kommerdet beloppkommer överstigavidarättskostnadema att som
avräkning.ifråga för

Utredningennärvarandeutreds förtill miljöbalkenFöljdlagstiftningen
harredaktionella ändringar i SVL. Detföreslå nödvändigaskall bl.a.

skall föreslå ändring iutredningenframförts önskemålockså att enom
naturvårdsavtalföljerdeninnebärjordabalken rätt ettatt som avsom

detta skullenyttjanderätt. Påjämställs med4.2.7 sättavsnitt ettse

1907:U75 SOU
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Exempelvis frågan hur avtalen blirflertal oklara frågor bli lösta. om
bestående fastigheten byter ägare.när

privatiseringBolagisering och4.2.9 av
Domänverket

skulle bolagiserasDomänverketbeslutade våren 1991Riksdagen att
deneffektiviteten i statligasyfte öka1990/91:87 iprop. att
Assi ochårsskiftet 1993/94 slogs ABförmögenhetsförvaltningen. Vid

Under våren 1995AssiDomän AB.underDomän AB namnetsamman
införlivadessamband med detaktiekapital.såldes del Istatensen av

noterades påoch AssiDomän ABden koncernenNCB i nya
ägarandel idag 50,25fondbörs.Stockholms Statens är procent.

och detha markförvaltade 10,8 miljonerDomänverket var
marknadsmässigakunde ställavilkenmark påmeningen att man

Förslaget på avgränsningöverfördes till bolaget.avkastningskrav
1990/91:87framhölls iföljde skogsodlingsgränsen. Deti stort prop.

innebära de intressenfickbolagiseringen i sig inte attatt varsom
Näringsutskottetförträddes när.fastighetsinnehavetknutna till

betydelsedet1990/91:NU38bet.betänkandeskrev i sitt att var av
förvaltat iDomänverketnaturvårdsvärde ävenmark stortatt somav

begärdenaturskydd. Riksdagenfick starktfortsättningen attett
skulle kunnanaturskyddhurfråganskulleregeringen pröva om

betryggandeupprätthållas på sätt.ett
nationalparker,varvidutredde fråganRegeringen naturreservat,

naturvärdenmed högaoskyddad domänmarkdomänreservat samt
tidpunkten förareal viduppmärksamhet. denAvägnades särskild som

slag eller ansågnågotbolagiseringen statenreservatavsatt avsomvar
hastatlig 113 000kvarstannadeskyddsvärd 95 ägo.procent avsom

utgjordes denTill deltill bolaget.mark överfördesdenna kategori stor
nedanproduktiv skogsmarkområden påmindreöverförda arealen av

skogsodlingsgränsen.
definitionproblem. DeNationalparkerna inget statenägs avpervar

med stödskyddasskulle förbli statlig Naturreservatenoch i ägo. av
kvarståroch skyddetNVL ägare.oavsett

bolagetsöverfördes 620 idomänreservatende totalt 740Av caca
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skyddsvärda.särskiltbetecknadesdessa362ägo. somav
dessaavtalade våren 1995ABNaturvårdsverket och AssiDomän att

Naturvårdsverket.kostnad föromföras tillskulle naturreservat utan
fåttmarken harbolagsägdaden000 hainnebär 41 ettDet att av

domänreservaten350skydd. övrigalagligt Debetydligt starkare ca
bolagetförutsatteRegeringensärskilda villkor.överfördes attutan

omklassificeringvälvilligt skullefram till 1994 övervägaunder åren
reservat.av

inforupprättadeDomänverketNaturvårdsverket och
domänmark.skyddsvärdoskyddadlistabolagiseringen över menen

särskiltsådanalistan endastomfattadeNaturvårdsverketEnligt
frånmed medelbetalasskulle kunnavärdefulla områden som

planeradeNaturvårdsverketinvesteringsanslag.Naturvårdsverkets att
förslogfemårsperiod. Regeringenområden inomdessaköpa in en

statligkvarstå ilista skulledenna ägo.områdena påemellertid att
ha000 iomkring 90mark000 ha110innebarDetta att varavca

Naturvårdsverketöverenskommelse mellanfjällområdet genom en
belastaskyddashar kunnatFastighetsverket attoch utan
arealeninvesteringsanslag. 40KnapptNaturvårdsverkets procent av

produktiv skog.utgörs av

delarutförsäljningenochmed NCBsammanslagningenInför avav
skullearealför visshöjdesaktieinnehav våren 1994 röster attstatens

Naturskyddsföreningenägdedettanaturvård innanförundantas rum.
ochtill regeringenriksförbund skrevSkogsägamas gemensamtoch

arealerbetydandeolyckligt inte avsattes.detmenade att omvore
areal. Manundanta någonintedockbeslutadeRegeringen att

kvarstått ivärdefulla områdena ägotill de statenshänvisade mestatt
vilketbolagiseringsavtaletregleradesmark iskyddsvärdövrigoch att

ochNaturskyddsföreningenWWF,gällde.fortfarande
föreslogochfebruari 1994istatsministernskrev tillFriluftsfrämjandet

fonderas förskulleutförsäljningenvidintäkterna50 procentatt av
påavkastningenHälftennaturvårdsändamål. statensframtida av

Regeringenanvändas påandel skulle sätt.kvarvarande samma
statligaprivatiseringpropositionenEnligtförslaget.avvisade avom

tillanvändasfrigörskapitaldetskall1991/92:69företag prop. som
medinvesteringartillväxt, tillfrämjarinfrastrukturinvesteringar i som
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god avkastning för statsskulden.samt att amortera
Mellan ochår 1992 1995 har bolaget sålt drygt 150 000 ha, främst

skogsmark, till enskilda i enlighet med bolagiseringsavtalet. Under
period har Naturvårdsverket säkerställt ha10 000närmaresamma av

bolagets mark till kostnad 37 mkr. Skogsvårdsstyrelsema haren av
motsvarande biotopskydd förinrättat drygt kr.900 000sätt

Riksdagens har nyligenrevisorer avslutat granskningen av
hanteringen skyddsvärd domänmark efter Domänverketsav
bolagisering. konstaterar deRevisorerna diskussioneratt om
naturhänsyn föregick bolagiseringen rörde främst sådanasom
områden redan klassificerade skyddsvärda, dvs.som var som

och olika domänreservat. förNågotnaturreservat typer utrymme attav
inför ombildningen kartlägga vilka eventuella andra områden som
borde särskilt skydd fanns inte. heller inför privatiseringenInteges av
AssiDomän fanns det tid förAB någon inventering domänmarken.av

Vidare konstateras avtalet mellan och bolaget regleradesiatt staten
hanteringen fjällnära domänreservat, särskilt värdefullaav
domänreservat och domänreservat särskilt förtecknadövriga samt
domänverksmark. särskilt förtecknade marken innehöll enligtDen
Naturvårdsverket endast områden under femårsperiod skullesom en
kunna säkerställas med verkets investeringsanslag.

Beträffande domänmark fanns inte andra regleringarövrig än att
bolaget behjälpligt tillskulle gängsestaten attvara genom

syftemarknadspris överlåta sådan mark önskar förvärvastaten attsom
skydda värdefull naturmiljö. lett tillRevisorerna detta haratt attmenar

efter bolagiseringen har köpt och kommer mark tillköpastaten att
marknadspris före bolagiseringen skulle ha kunnatsom man reservera
för naturvårdsändamål.
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4.3 Pågående i skogssektomprocesser

4.3. Myndigheter1

Naturvårdsverket

Med de utgångspunkter redovisats i avsnitt "Nationella4.2som
fram aktionsplan forbeslut lade Naturvårdsverket hösten 1995 en

Sektorsmyndighetema Skogsstyrelsen, Boverket,biologisk mångfald.
framoch Fiskeristyrelsen lade på motsvarandeJordbruksverket sätt

aktionsplaner med utgångspunkt i respektive sektor.
första hand sikte på denAktionsplanen i närmastetar

nationella besluten har brutits ned till antaltreårsperioden. De ett
för aktionsplanen. Bland dessa märksytterligare utgångspunkter att

fall innebär mångfalden. Ochåtagandet i vissaäven att restaurera att
ofta måste inriktas på upprätthållaarbetet i praktiken att

förutsättningarna för biologisk mångfald rädda enskildaän attsnarare
fast har för "VårSlutligen slås det vi i Sverigeatt ettarter. ansvar

mångfald länder.finns i andramångfald även om samma
uppföljbara mål ochframhålls vikten hanå måletFör attatt av

mål. Naturvårdsverket lämnar förslag påför nå dessamedel att
sektorerna bl.a. skogen. Principen förmål för de olikautvecklade

viktiga bristfaktorer, sedan utarbetaförst analyseraarbetet är att
kunskapoch dessa i operativa Sist,åtgärdsmål omsätta närprogram.

långsiktiga miljökvalitetsmål.föreligger, kan sättaman upp
målnivåndet inte går preciseraNaturvårdsverket bedömer ännu attatt

målvariablema. Variablerför föreslagna inteflertalet de somav
önskvärd andel äldre naturskog ikvantifieras nationell nivå bl.a.på är

mängden död ved och långsiktigblandskog,olika regioner, andelen
reservatsareal.

skall efter nåExempel mål preciseraspå strävaär attatt mansom



aktörer SOU 1997:97Politik, lagstiftning och62 Kap 4

tilllövandelen i barrskog 15-20ädellövskog, ökaha200 000 procent
produktivadenfemlövskogsandel påoch ha procent aven

för de årensdelmålett operativtskogsmarken. Som närmaste
skall ha ytterligaretill år 2005reservatsarbete" att mananges

områdesskydd.formskogsmark med någonproduktiv000 ha100 av
avsättandefrivilligtpåpekar kommentarNaturvårdsverket i atten

mycket välkommetbolagsskogsbruketframför alltarealer i voreav
skogsbruket till hållbartökad anpassningoch önskvärt. En ettav

viktigt medellikaminstframhållsutnyttjande ett somsom
miljömålen i skogen.för nåområdesskydd att

Alla iföljande mål:artnivåbevarandet pågällerdetNär anges
skall bevaras irödlistadeförekommande ickenaturligtlandet arter

naturligadär de har sinde regionerpopulationer ilivskraftiga
fortlevaskall ihänsynskrävandeochsällsyntautbredning. De arterna
områdenlokaler ellerlika mångapå minstlivskraftiga populationer

sårbarahotade och1990-talet. Akutgjorde början arterde i avsom
naturligasitttill lokaler inomsprida sigtillmöjlighetskall nyages

Åtgärder rödlistomaföreslås bl.a.utbredningsområde. är attsom
begreppetsaknas,med de ansvarsartkompletteras attartgrupper som

medlandet skeri störstainförandetochutreds arteratt nyaav
försiktighet.

förförbättrade strategierutredningsarbetenPågående rör
lövskogarSydsverigesskärgårdsmiljö förochkust-iskogsreservat

datumfärskareinventeringmyrmosaiker. Enochför skogs-samt av
bl.a. harvilkenvåtmarksinventeringen,skogsekosystemen ärrörsom

myrskyddsplan.nationelliutmynnat en

arbetet mednyligenNaturvårdsverket har rapportpresenterat omen
iResultatdelen refererasSverige.iskogsreservatskogsreservat:

tilltveksamtNaturvårdsverketställer siganalysdelenavsnitt 5.1. I
grundadevetenskapligtnågraställahuruvida det går att upp

medhellre arbetasigsäkerställandearbetet. Manprocentrnål för säger
Tidsaspektenområden.skyddsvärdakändabaserade påmåloperativa

för kunnakritisktioårsperioden attbetonas. Den närmaste anses
mångaochbarrskogsekosystemenallt deframförsäkerställa större

lövskogar.sydsvenskavärdefulla



Politik, lagstiftning och aktörer 631997:97 4SOU Kap

säkerställa särskiltfunktionviktigasteReservatens attanses vara
arbetet medBetydelsen dessa iskogsekosystem.värdefulla större av

6.2.4öbiogeograñsk teori avsnittförklaras utifrånmiljömålennåatt
vetenskapligavärdeharområdenoch störrestörreatt som

rekreationsområden.ochreferensområden
produktionsinriktathistoriska belastningenUtifrån den ettav

det enda verksammasannoliktoch reservatsbildningskogsbruk äratt
rädda de återståendeförtill budsmedlet står störreattsom

fortsattNaturvårdsverket förnaturskogama attargumenterar
samarbetsprojektolikaikan undvaras. Gärnareservatsbildning inte

dettaenskilda markägare. Manoch synsättmed företag attmenar
skogsbruk och forskning,naturvård,flertalet aktörer inomdelas av

trovärdighet landhänsyn till Sverigesviktigt meddet ärsamt att som
detuppfattningEnligt verketsnaturvårdsambitioner. ärmed höga

för de statligaansvarigekonomisktrimligt statenatt somse
reservaten.

olikaförprioriteringsmodellertänkbaraantal presenterasEtt
värdefulladeskyddakunnaanslagsnivåer. För mestatt

2000, inomredovisat till Naturalänsstyrelsernavilkaskogsområdena,
frånbehöver fördubblasanslagetverkettioårsperiod bedömer atten

dockdelarha,400 000signuvarande nivå. Det storarör varavom ca
impediment.ochfjällnära skogär

mkr/år,naturskyddsanslag till 190Naturvårdsverketsuppgår1997
värdefullabiologisktskyddaanvänds förhandförstavilket i att

mkr/år20-40tillskott påmöjlighetfinnsskogar. Det att ettäven en
ochför vårdMedlentillLIFE-fond fram år 2000.från EU:s

mkr för år 1997. Dettauppgår till 55förvaltning naturreservatav
budgetarbete. 6,8Naturvårdsverketsförfastställs inombelopp ramen

och fjälleder.fördettamkr är avsett naturumav

Skogsstyrelsen
tillNaturvårdsverketutgångspunkterSkogsstyrelsen tar somsamma

skogsbruk.och uthålligtmångfaldbiologiskföraktionsplansin
ifinns inskrivenmålkonfliktdock den t.ex.Kortfattat behandlas som

skogspolitiken. isvenska Detdenmålet for ärochSkogsprinciperna i
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dvs. virke och ved olika fonner,i behövsstort sett samma resurs, som
för olika ändamål. framtiden kan påräknaI vi högre intresse förännu

skörda virke till bränsle och råvara. Skogsstyrelsen framhålleratt
vikten optimala avvägningar mellan bevarandet dengörsattav av
biologiska mångfalden och nyttjande den förnyelsebaraav resurs som
skogen är.

Skogsstyrelsens slutsatser blir det effektivaste skapasättetatt att
goda förutsättningar för biologisk mångfald aktiva insatser på denär
brukade arealen. vidare många områden med högaMan attmenar
naturvärden små och utspridda i landskapet, detta harär trots stormen
betydelse de Områdesskydd viktigtettom sparas. anses vara
komplement naturvårdsarbetet.i

själva aktionsavsnittet slås tidigt fastI det huvudfrågan iatt
svenskt skogsbruk idag bevara den biologiska mångfalden ochär att

hotet från luftföroreningama. Från virkesproduktionssynpunktmöta är
skogsbruket sedan länge uthålligt. formulerade sektorsmålenDe på
ekosystem och biotopnivå endast kvalitativa. grundligEnär
genomgång olika skogsmarkstyper resulterar viktiga faktoreri attav
identifieras riktning förändringar Skogsbruketoch önskvärd på anges.

naturliga efterlevs.skall överlag så den dynamiken Enattanpassas
detaljhänsyn och lämnande mindre strukturermängd olika av

exemplifieras.
det viktigaste strategimålet framhållsutveckling strategierSom av

och mål för biologisk mångfald regional vägledning ochpå nivå som
grund för arbetet lokal och riksnivå. Föreslagen arbetsgångpå nivå är

landskapsekologiska analyser aktuella områden. Dessagörs överatt
ligger sedan till grund för lokalt preciserade mål. Vid behov kan

regionala strategier för skattning påsammanvägningar görasav en
riksnivå. målutvecklingsarbetet bör ske årRedovisningen senastav

skogsvårdsorganisationens1998 och det beräknas inomrymmas
myndighetsanslag.

Rådgivning, information och utbildning viktigt inslag i denutgör ett
genomfört radskogspolitiken. Skogsstyrelsen har årengenom ennya

utbildningskampanjer riktade första hand småskogsbruket.imot
skog" och "Kulturmiljövård skogen" harKampanjema "Rikare i

tillsammans hundra skogsägare.nått ett tusenpar
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jordbruketmiljöstöd tillmed EU:sharSkogsvårdsorganisationen
ochkombinerade jord-tillmiljörådgivningbedrivitunder år 1996

individuell, riktadförkostnadenSkogsstyrelsenskogsbrukare. anger
dag.till krrådgivning 3000 per

under årenutarbetasskog,utbildningskampanj, GrönareEn ny
mångbrukviktenskall trycka påUtbildningen1996-1998. att ett avav

utvecklas.skogen

skogsvårdsorganisationengenomför1993-1998periodenUnder en
småskogsbruketspånyckelbiotoperinventeringriksomfattande av

omfattanderesursmässigtdenmarker. Det mestär
Övriga markägarenågonsin gjorts.naturvärdesinventering som

påde första årenklara underoch nästaälvadettaförväntas göra vara
skallbl.a.nyckelbiotopsinventeringenFörhoppningensekel. är att

ligga tillskogsbruket,miljömålen iövergripandedetill nåhjälpa att
förvägledandeochbiotopskyddsavsättningarförgrund vara

nyckelbiotoperVid sidannaturhänsyn.planeringmarkägarens avav
markpå allskersumpskogar. Detta oavsettocksåinventeras

markägare.
Vännland-Örebro två årgenomför sedan ettSkogsvärdsstyrelsen i

ikulturlämningarinventerarhistoriaochSkogprojekt som
initiativ.följa deraskommerskogsvårdsstyrelserFleraskogen. att

markägaretillinfonnationgrund förtillliggakommerResultaten att
kulturmiljön.tillhänsynför planering av

denutvärderauppdragetdelredovisning attSom nyaaven
framnyligen lagtSkogsstyrelsen rapportharskogspolitiken omen

refereras iResultatdelenskogen.inaturhänsynochNaturskydd
kringregelverketpåsynpunkterinnehåller även5.2. Rapportenavsnitt

samrådkulturmiljövård enligt SVL,ochtillbiotopskydd, hänsyn natur
naturvårdsavtal.ochenl. NVL

generelltSkogsstyrelsenbiotopskydd att ettdet gällerNär anser
möjligt. Dettaolämpligt,skogeniför vissa biotoper ärskydd ensom

Vidare börsvårai skogen avgränsa.biotopemagrund är attpå attav
ytterligaremedbiotopskydd utökasomfattasbiotoperpålistan avsom

tolkningdenSkogsstyrelsenbiotoper. attvärdefulla mananser
Gällande principlämplig.ochvärdetidpunktavseende är rätttillämpar
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ersättning till markägaren utgår då beslutetär biotopskyddatt om
vunnit laga kraft. Skogsstyrelsen skrivningenattmenar om
biotopskydd i förslaget till Miljöbalk kan innebära tillersättningatt
markägaren inte kan förränutgå markägaren ansökt få göraattom en
otillåten åtgärd biotopskyddsområdeinom och fått den avslagen.ett
Detta skulle medföra rad problem utökadeen genom
administrationskostnader, försvårad prioritering bristandesamt
kontroll framtida utgifter. Vidare framförs önskemålöver attom
biotopskyddet kan förordnas gälla det överklagas, tillsävenatt om
dess överklagan styrkt. Skogsstyrelsen tillstyrker förslagdet påär
avräkning ersättningsbeloppet till kvaliñkationsgränsenav upp som
föreslås milj öbalksutredningen.av

dagsläget harI Skogsstyrelsen endast synpunkt SVL 30rören som
förordarMan möjlighet åstadkomma efterhandrättelse i dåatt en

föreskrift till SVL inte efterlevts. samband30 § I med utvärderingen
den skogspolitiken kommer Skogsstyrelsen nännareattav nya

ytterligare förändringar 30 § nödvändiga.överväga ärom av
Bestämmelserna i NVL 20 § samråd vid arbetsföretagom som

väsentligt kan komma förändra naturmiljön har hanteratsatt av
Skogsstyrelsen under blott två år, varför erfarenheterna begränsade.är

ställer föreläggandesig dock positiv till kunna meddelaMan att ett
det innebär pågående markanvändning försvåras. Dennaäven attom

ändring föreslagen Miljär av
gällandeSkogsstyrelsen naturvårdsavtalen bör görasatt motanser

fastigheten. På så kommer avtalen fyllaägare sätt ännuatt enny av
viktigare funktion komplement till andra skyddsinstrument.som

år disponerar Skogsstyrelsen 20 mkr för ersättning till markägare vidI
biotopskyddsbeslut och naturvårdsavtal. resursbehovetMan attmenar

mycket Omfattningen och kostnaden för skydda deär stort. att
befintliga nyckelbiotopema mindre fem ha ochär änsom som
omfattas biotopskyddsbestämmelsema beräknas till 25 000-av

miljoner samtliga30 000 ha respektive 800-900 kr. Om
biotopskyddsmässiga objekt storlek skulle skyddas skattasoavsett
kostnaden till miljarder kr. anslagsframställan for2,5-3 år 1997I
redovisades behov mkr/år för både biotopskydd ochpå 80ett
naturvårdsavtal.
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januariiredovisasskogspolitiken kommer attutvärderingEn större av
målenskogspolitiskadevälhurmed denMålsättningen är att1998. se

beståndetsfaserallaskogsbruksåtgärder istuderaruppfylls. Man av
påavseendemedsedanutvärderasskall sedanutveckling. Dessa

Även primäradetskogstillståndet ärproduktionsmålen.ochmilj Ö- om
förstå iskogsägaren centrumattkommersåundersökningenför

strategierochkunskap styrattityder,Skogsägarensutvärderingen.
skogstillståndet.förlängningenoch iskogsbruketmetodvalet i

påeffektervilkastuderakommer attSkogsstyrelsen även
ekologiskautbreddadenmålskogspolitikens som

ochtillStödet natur-har.landskapsplaneringen
utvärderas.ocksåkommer attövårdsåtgärderkulturrnilj

Skogsbolag4.3.2

brukasoch ettskogsmarkendå ägshär avskogsbolagMed avses
Sverigeskogsmarken i40 procentägsaktiebolag. Sammantaget avca

bolag.av
brukaskalldepolicyalla attharskogsbolagen omDe större en

bolagenskanDessatillmed hänsyn naturen. somsesskogen
frånpå kravreaktionochmålenskogspolitiskadekodifiering enav
desssåskogenbruka attskalldefastslår attAssiDomänmarknaden.

mångfaldenbiologiskadenochuthålligtutnyttjasproduktionsförrnåga
måletjämställer attMoDoSTORA gör.vilket ävenbevaras,
biologiskbevaramedvirkevärdefullt attochmycketproducera

dealla växt-bevaramålderasockså är attuttalar attSCAmångfald.
skogar.derasiåterfinnsdjurarteroch som

olikaocksådetillämparansträngningarsinaredovisaFör öppetatt
dessaImiljöredovisningar.ellerbokslutekologiska/grönaformer av

dennaturvårdssynpunkt,avverkningarpåbetygredovisas urt.ex.
ellerföryngringsavverkningefterhyggetpålämnasvirkesvolyrn som

normaltfrånundantagithasigföretagetarealhur anserstor som
fastställdaÄven finns gemensamtintedetskogsbruk. om

detsåredovisningförformer enellerbedömningsgrunder ger
företeelser.vissautvecklingenföljamöjlighet att av
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När det gäller miljöstyming så arbetar flera företagen medav
EcoManagement Audit Scheme, och/ellerEMAS ISO 14 001. Dessa
standarder hur miljöarbetet skall bedrivas, innehåller ingetanger men
rörande nivån på hänsyn till bevarandet biologisk mångfald,t.ex. av

det generella kravetutöver inte gå under lagkraven. Detatt gör
däremot standarden för certifiering skogsbruk enligtt.ex. Forestav
Stewardship Council, FSC:s, principer. En partssammansatt
arbetsgrupp arbetar för närvarande med fram operativatt ta en
standard anpassad efter svenska förutsättningar.

Praktiskt arbete skogeni pågår med samla inute att
beslutsunderlag och genomföra planering för uppfylla deatten
jämställda målen. Arbetet går vanligen under benämningen ekologisk
landskapsplanering, TidigareELP. skogsinventering har främst gått ut
på underlag för planering virkesproduktion, vilketatt gör attge av
många för naturvårdsplanering saknas. Dessa kompletterasparametrar

och tillsammans med tekniska hjälpmedel och ekologisknu ny
kunskap integreras naturvårds- och produktionsplanering. Det är ett
tidskrävande arbete företagenoch har idag inte hunnit över änmer
delar sina markinnehav.av

Enligt Skogsstyrelsens färska undersökning bolagens frivilligaav
kommeravsättningar innebäraELP betydande arealer undantasatt att

från skogsbruk. forInom särbehandlasELP t.ex.ramen
nyckelbiotoper syftei säkra naturvärdena där.att

Vid sidan planering pågår utbildning skogsarbetare ochom av
tjänstemän. alltEtt för vardagshänsynen lagtshar påstörre ansvar
skogsarbetama maskinförarna och utbildning dessa i naturvårdav
torde effekt i skogen.storge

Företrädare för skogsindustrin positivt samarbetepå medser
Naturvårdsverket i reservatsfrågor. bereddMan sigsäger attvara
avvakta med avverkningar reservatsaktuellai områden attmanom ser
Naturvårdsverket tydligt inrätta där inomatt reservatavser
överskådlig framtid. Exempel på samarbete finns i form av
Snöbergsmodellen Naturvårdsverket beskriver i 4707. Enrapportsom
integrering i bolagens landskapsplanering kräver vissreservatav
samordning, kostnadseffektiv naturvård.men anses ge
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Skogsägarrörelsen4.3.3

de självständigaskogsägarrörelsen här sjuMed avses
och deras organisationskogsägareföreningama gemensamma

deriksförbund. Tillsammans 88 000Skogsägamas representerar
Medelfastigheten privatskogsbruketimedlemmar hela Sverige.över

fastighetsstorlek och påha. Skillnaderna ihelhet 50 ävenär casom
skogsägarrörelsens medlemmardock Totaltövriga ägersätt är stora.

hälften den privatägda skogen.skogsmark ellermiljoner ha5,6 av
för fritt, aktivt ochuppgift verkaSkogsägarrörelsens är att ett

talesman förprivatskogsbruk ochlönsamt även att vara
naturvårdsfrågor. enskilde skogsägarenDenprivatskogsbruket i är

Skogsägarföreningamatill föreningen.förhållandeidock autonom
utföroch serviceverksamhet och iomfattande rådgivnings-har storen

skogsvårdsåtgärder på uppdragochavverknings-utsträckning av
tillämpa generelladessa avseendenoch kan iSkogsägarna

Flertaletskogsbolagen.motsvarandemiljöpolicies på sätt som
med uppgiftvirkesförädlande industri,skogsägarföreningar har att

produkter.skogensskapa värde på
utarbetaengagerad arbetet medSkogsägarrörelsen har varit i att

skogsbruk användas inomför uthålligtreferensmaterial att
har beslutatSamtliga föreningarISO 14001.miljöledningssystem om

Därvidverksamhet.alternativt i sinEMASintroducera ISO 14001att
skogsbrukamaför de enskildaformuleras riktlinjerkommer att som

virkesleverantörer.
samarbete iplattform för frivilligtSkogsägarföreningama är en

till utbildning. denkälla Inaturvårdsfrågor och gemensammaen
bådeskog utbildades medlemmarna iAlla tidersstudiecirkeln
framhar arbete medregiproduktion och miljö. föreningarnasI att ta

genomförts.uppfyllnad miljömålplaneringsunderlag för även av
SÖDRA skogsbruksplanermed grönamedlemmarbistår sinatex.,

kankallad skogen"kampanj Liv inyligenoch har iscensatt somen
Mellan/Mälarskogskog.Alla tidersvidareutvecklingen avses som

med skogsägaremed kontrakthar arbetat Gröna upprättatssom
lagens krav. har premieratsbit Dettanaturhänsynvilka tagit överen
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med betalning för virket.extra
samarbete mellan enskilda markägare ochExempel på

Östergötlandsmyndigheter finns från eklandskap. skapadesDärt.ex.
nätverkslösning bestående biotopskydd ochnaturreservat,aven

miljöstöd. kombineras med markägaren i sin skogsbruksplanDetta att
särskild hänsyn för vissa områden.dokumenterar

markägaren vid förhandlingarna medSkogsägareföreningen bistod
berörda myndigheter.

delenföreningsanslutna skogsägama ingår till iDe största
Skogsstyrelsens färska undersökningkategorin småskogsbruket i

avsnitt 5.3.

Även Skogsägarna fångasföreningsanslutna privata ide icke upp
privatägdaundersökning. hälften denSkogsstyrelsens Dessa äger av

ungefär miljoner ha. också heterogenmarken eller Det5,7 är en
skogsägarrörelsensmedtorde ha mest gemensamtgrupp, men

skogsägare levererar virkemedlemmar. icke föreningsanslutnaMånga
till skogsägarföreningarna.

försorg, eller viaskogsvård kan skeAvverkning och genom egen
Sydved eller Industriskog.någon inköpsorganisation t.ex.

enskildaviktig roll förvaltarespelar ocksåSkogssällskapet som aven
Även bistår medköpsågverkeller mindre offentliga innehav. vissa

förviktig målgruppskogsägareskogsvårdstjänster. Dessa är en
harrådgivning, då deinformation och inteskogsvårdsstyrelsernas

kompetens.till skogsägarrörelsenssjälvklar tillgång
lantbrukare ochsammanslutningJordägarförbundet störreär aven

ungefärareal påmedlemmarnaskogsägare. 500De representerar en
företrädesvis södra Sverige. Vissaskogsmark i500 000 ha

Förbundetskogsägarförening.medlemmar medlemmar iär även en
medel förmarknadsekonomistabil äganderätt ochframhåller somen

ägande spritt påoch miljömål.nå både produktions- Ett äratt som
har själva bestämmapersonligamånga olika överägare, rätt attsom

effektivaste medletmark, detanvändningen sin attvaraansesav
främja mångfalden skogen.i
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Övriga skogsägare4.3.4

kommun, kyrka och landsting brukarAllmänna skogsägare stat,som
finnsräknas skogsägare. Skogsstyrelsens undersökningövriga Isom

representerade kategorin ochde, undantaget Fastighetsverket, i små-
mellanskogsbruket avsnitt 5.3. svårt beskriva dessaDet är att som en

exempel nedan.homogen några gesgrupp men
fortfarande skogsmark i första handStaten äger genom

Fortifikationsverket och Fastighetsverket.
Fortifikationsverket förvaltar ha skogsmark.100 000 På 70 000 av

varierande omfattning. Differensen pådessa bedrivs skogsbruk i
områden där skogen dåligt lämpad förhektar30 000 utgörs ärav

Undantagsvis sker därskogsbruk på grund skjutningar, etc.av
bränsleändamål.avverkning för

naturvärdesinventering på försvarsfastighetemarikstäckandeEn
medgenomföras under åren 1997-1999. Arbete pågårkommer attatt

skötselplaner för eller skjutfált därfram specifika varje övnings-ta
efter försvarets behov, naturvård och andraskogsskötseln anpassas

former naturvårdsområdensamhällsmål. Olika naturreservat, m.m.av
försvarets marker.förekommer på

ungefär miljon ha skog belägenFastighetsverket förvaltar ien
den fjällnäraföreträdesvis i inlandet och regionen. AvSverigenorra

ha brukningsbar med hänsyn tillidag 400 000detta betraktas somca
naturvårdsrestriktioner.olika

ha kulturegendomar hela landet.Till detta kommer 15 000 över
från hösten 1996 ha skogsinnehavetuppgifter 135 000Enligt är ca av

förvaltasYtterligare skyddad skogsmark idagbeläget i reservat. som
bli Fastighetsverkets framöver.kommerAssiDomän att ansvarav

åtgärderna skallFastighetsverketsin skogsbrukspolicy skriverI att
och ekosystem naturligtså den mångfald arteratt av somanpassas

ochförekommer landskapet bibehålls. Urskogar skall bevarasinom
bibehållas.urskogsartade miljöer skall

landsting varierande utsträckningLandets kommuner och iäger
kommunalaskog. Bland de kommuner presenteratsom

förnaturvårdsprogram har allmänhet målen naturvård påi egen
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beslutsunderlag har särskildaskogsmark högt. Somsatts
förslagUtifrån dessa kan sedan pågjorts.naturvärdesinventeringar

Ofta helaskötsel utarbetas. harområdesskydd och särskild
skogsmark.mål formulerats för allkommunens beaktats ochyta

dock begränsade.för uppnå dessaMedlen äratt

skogsbrukCertifiering4.3.5 av

skogsbrukcertifieratförspridda giundprincipernaidagDe ettmest
medlemsorganisationeninternationellaoberoende,kommer från den

frivilligt,sigCouncil FSC.Stewardship DetForest rör ettom
tredjepartscertifiering.medmarknadsstyit system

ifrån giundprincipercertifierad utgår tioför bliKraven att som
markensskall skötas såskogengårantagits FSC. De attut attav

denekologiskafundamentalaproduktionsfönnåga, samtprocesser
såväl lokalbefolkningVidare skallbevaras.biologiska mångfalden

skogsbruket.fördelarlångsiktigaerbjudassamhället i stort avsom
tillfredsställande lönsamhetskall uppvisaSkogsbruket attutan

bekostnadskull sker påför denekonomisk vinning av
sittbefolkningar. Genomeller berördaekosystemetskogsresursbasen,

skötabereddpunkterhan på vissaåtagande markägarenvisar är attatt
lagkrav.ambitionerskog med högresin än rena

medfår försescertifierat skogsbrukfrånkommerVirke ettsom
certifierad skogmiljoner haungefärIdag finnslogotype.FSC:s tre

har då sigMexiko.Polen och Manbl.a. använtsi USA, av
och/eller dengrundprineiperregionsspecifika tolkningar FSC:sav
har alltså intestandards. Mancertifierarens s.k.ackrediterade generic

standarder.nationellautvecklat några
ocharbetat underarbetsgruppharSverige ettI partssammansatten
förstandard.nationell Representanterframhalvt medår att taett en

skogsbolag, naturvårdsorganisationer,såväl privatskogsbruk, samer
arbetsgruppenmeddeladedeltagit. april 1997har Ioch fackföreningar

Privatskogsbruketsantal punkter.pånått konsensusde inte ettatt
och ifrågasatteblir för dyrcertifieringenföreträdare menade bl.a. att

nationellaolikainternationell harmoniseringtillmöjligheterna aven
skulle behövatillväxtenmed tiostandarder. räknarDe att procent av
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avstås med föreliggande, spridda, förslag. Arbetet kommerännu att
fortgå arbetsgruppi där alla tidigare intressenter, förutomen ny
privatskogsbrukets företrädare, ingår. Utvecklingen svenskav en
FSC-standard fortgår och remissförslag klart föreett avses vara

1997. Certifieringssystemet för alla markägareär öppetsommaren
intresserade få skogsbruk certifierat.sittär attsom av

4.4 Internationell utblick

4.4. 1 Finland

Finland har skogsmarksareal på cirka miljoner ha. delen22 Norraen
landet, miljoner ha, täckt låga berg med fjällnära ellerärtreav ca av

fjällvegetation. fjärdedelar skogsmarkenTre privatägd. Antaletärav
småskogsägare uppgår till drygt 440 000. all skog utanförNästan
skyddade områden brukas for virkesproduktion.

biologisk mångfaldKonventionen och hotbild imot arterom en
med den svenska två förparitet utgångspunkter bevarandearbetet.är

för bevaraFinlands strategi den biologiska mångfalden påatt
skogsmark liknar också mycket den svenska. skogsbruk medEtt stort
hänsynstagande skall kombineras med nätverk skyddadeett av
områden.

Diskussionen behovet skyddad mark förs ungefärpåavom samma
Finlands miljödepartementpremisser i Sverige. har i olikasom

framställt behovutredningar skydda 5-10att procentav av
fördeladskogsmarken, representativt olika Dessaöver naturtyper.

utredningar har till del sig svenska forskningsresultat.använt av
Finska forskare arbetar också med dessa frågor.intensivt Någon
nationellt förbeslutad långsiktig målsättning skydd skog finns inte.av

brist tillförlitligapå analyser erforderlig mängd skyddad skogI av
inriktningen från myndigheternas sida skydda den skyddsvärdaär att

skogen där finns.den Speciell tonvikt läggs på urskogsliknande
områden och örtrika skogar, då det där de hotadeär merparten av

återfinns. södra Finland, där markanvändningshistorienI ärarterna

6 .901/1997:97
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naturkvaliteter,återskapabehovet t.ex.lång, diskuteras attäven av
ursprunglig karaktär.områdenmindrerunt av

det iskogsmarken råderskyddadedenuppgiftergällerDå det om
finnsräknas in.skall DetegentligenvadFinland oenighet om som

skogsmark.produktivvad räknasdefinitionerolikanågot somsomav
skyddadeuppgår denmilj ödepartementFinlandsuppgifter frånEnligt

2,6ha eller000till 500 procentarealenproduktiva av
Finland 50nordligaste är procentskogsmarksarealen. I av

andelenminskarlandethalvansödraskyddad. denIskogsmarken av
billigareiskogendelvis påberor ärhalv Dettatill attprocent. norren

Uppgifterdär.ägandetstatligadet är störreskydda, att omsamtatt
finnsavsättningarfrivilligamarkägares

för detfinska regeringendenfattadeprincipbeslutantalEtt är av
sk.miljömålen. Dedenåmedarbetet uppsattafortsatta att

nationalparker,omfattar naturreservat,naturvårdsprogrammen
skogarskyddfågelskyddsområden, samtmyrskyddsplaner, av

olikadeberäknasalltstrandskydd. Alltgenomförande ett somav
landareal. Hurhamiljoner1,75undantanaturvårdsprogrammen

uppgifterfinns det inteskogproduktivdettamycket är om.somav
miljarderanslå 3,3parlamentetbeslutade finska attjuni 1996I

olikadegenomföraförmiljarder krfemmark ca att
frånskalltill 2007. Pengarnafram år tasnaturvårdsprogrammen

mark.ägdstatligtmedmarkbytenstatsbudgeten, även genommen
handförstaikommerskogar atturskogsliknandeSkyddet av

påha skogungefär 00010mark,ägdstatligtgenomföras på men
skyddas.mark skallprivat

Kanada4.4.2

ha. 56miljoner420ellerKanadashälftenknapptSkogen täcker ytaav
kommersiellt, ärbrukamöjlig restenskogen attprocent ansesav

28miljoner120Caimpediment.tekniskaellerskogimproduktiv
Federalaskogsproduktion.närvarande förförutnyttjasprocent ha

skogen. Demyndigheter 94provinsiella procentägereller av
markägare.enskildapå 000fördelade 425resterande ärprocentensex

skogeller iurskogbedrivs iavverkningallPraktisk somtaget
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på års sikt kommertidigare bara plockhuggits. Först 30-50
betydelse för virkesförsörjningen.kulturskogar få Detnågon störreatt
historiskt exploaterandekanadensiska skogsbruket har varit artav

Skogsvårdslagstiftning förekommeråterväxtåtgärder.krav påutan
ochprovinsiellt. Dock har centralafederal endastpå nivå utan

överenskommelse medprovinsiella myndigheter utformat en
skall brukas, vilken innefattarskogsbrukets aktörer hur skogenom

och återbeskogning.naturhänsyn
mångfald ochratificerat konventionen biologiskKanada har om

den biologiskanationellt beslutad målsättning bevarahar attäven en
centraldetta har det beslutats på bådemångfalden. Med anledning av

landets skall ingå iprovinsiell nivå tolvoch ettprocent ytaatt av
direkt vetenskapligtområden. Målet intenätverk skyddade ärav

tolvpolitiskt beslutad målsättning. Demotiverat utan mer en
vilketolikaskall fördelas representativt över naturtyper,procenten

tolv dentolkning innebärvälvilligmed även att procent aven
skall skyddas.produktiva skogsmarken

landarealen iUppgifter från år 1993 visar nio procentatt avca
legalt övervägande delenskyddat på något DenKanada sätt. avvar

Sedan dess harlåg då Northwest Territories.den skyddade arealen i
målsättningen fortgått.den tolvprocentiga Ingamed nåarbetet att

nationellfinns exakt hur långt nått påuppgifterdagsaktuella om man
betydandemedColumbia, provinsBritishnivå. I är ensom

år nioskogstillgångar, 1995kommersiella procentca avvar
frivilliga avsättningarUppgifter markägareslandarealen skyddad. om

finns
forestunder rubrikenredovisarKanadas ServiceForest

miljonerårlig kostnad på drygt 400expendituresmanagement en
samtligamiljarder kr för skydd skog idollar 2,3kanadensiska av

provinser.

Staterna4.4.3 Förenta

landareal täcks skogmiljoner ha, USA:stredjedel, 300En avavca
delen privatägd. Themark. Skogen tillträdkläddoch är störstaannan

miljoner ha skog.förvaltar ungefärNational 75Forest Service
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biologiska mångfalden har grundArbetet med bevara den sinatt
konventionen biologisk mångfald.b1.a. har signerati USAatt om

form Endangerednationell lagstiftning iVidare finns sträng aven
fläckiga ugglanåberopades i fallet med denvilken b1.a.Species Act,

myndighetersamarbetar olika inomnedan. Sedan år 1993se ramen
för samarbetetTask Måletför Force.Ecosystem Management är att

uthållighet och biologiskbibehålla funktion,ochåterupprätta
för samhället ochdet förutsättningdåmångfald i ekosystemen, är en

ekonomiska bas.dess
drygt tioområden täcker tillsammansantal skyddadeEtt stort
femtedelhuvuddelenlandareal. StatenUSA:s ägerprocent men enav

indianstammar, eller privatadelstatema,denna areal ägs avav
Uppgifterthe Conservancy.Natureorganisationer omsom

finns ej.markägares frivilliga avsättningar
myndigheter hardussinochåtta departementMinst än ettmer

varför det svårtskötsel ekosystem,utgifter för skydd och är attav
federalnationellt. Förutommycketuppskatta hur satsassompengar

delstatsnivå och privatapådetfinansiering satsas genompengar
National Parktheexempel kanSomorganisationer. nämnas attett par
miljarder kr.dollar 9,2miljarderbudget på 1,2har årligService en

År miljarder kr fördollar 4,7miljoneranslog regeringen 6101995
huvudsak gick dessaekosystem. Irörande skötselinitiativ pengarav

senordvästra USAvilka skogarna ipilotprojekttill etttre varav
vidare nedan.

hälft90-talets förstabedrevs underPacific NorthwesttheI en
sträcker sig dessugglan. Totaltden fläckigaför räddakampanj att

Ugglan,ha delstater.miljonerutbredningsområde 24 överöver tre
utrotningshotad till del påurskogsliknande skogar,lever i storvarsom

lagenugglan ifederal mark. Dåpågrund avverkningar angavs omav
till domstol.frågan Lagenmiljöorganisationerdrevhotade arter

ökarderas aktiviteter inteskall tillmyndigheterpåbjuder alla attatt se
leddeDomstolens utslaghabitat.eller derashotadetrycket artermot

områden stoppades.antalavverkningar itill ett stortatt
presidenten tillsatteochhögsta nivåfördes påFrågan enupp

mycketResultatet blevfrågan.lösning påkommitté for finna ettatt en
planer förkombinerat medskyddade områdenförambitiöst program

den marken.uthålligt på övrigakunna brukashur skogen skulle
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beräkna hur mycket urskog ugglandel i analysenEn attvar
kämområde, där ugglan skullebehövde för klara sig. Inom ettatt

vetenskapligt grundat kravkunna på 40klara sig, att procentsattes ett
urskog. kämområden valdes sedan så ugglanskulle bestå Dessa attav

flyga mellan dem, Vilket innebär avstånd på någraskulle kunna ett
kilometer.

eller miljonerBl.a. bidrog kommitténs arbete i 17 1,5att procent
land ungefär detsammabetraktas timberha det somsom somav

mark delstaten undantogsproduktiv skogsmark på federal i Oregon
och försvannskogsbruk. Mellan åren 1988 1994 10 000från över

delvis grundarbetstillfällen från delstaten, påskogsrelaterade av
utnyttjandet.inskränkningar i

Tyskland4.4.4

infrastruktur och hög befolkningstäthetvälutbyggdTyskland har trots
skogsmark.elva miljoner ha Drygt 40fortfarande kvar procent avca

betraktasUngefär skogentioskogen i privatär ägo. procent somav
kulturskog.ochnaturnära resten som

biologisk mångfald årratificerade konventionenTyskland om
fördetta tillsattes bl.a. arbetsgruppsamband med1993. I en

Naturvårdsverket.det tyskaunder ledningNaturskydd och skog av
måletnovember 1996iföreslår iArbetsgruppen att attrapporten

tyska naturvårdslagen.skrivs i denbiologisk mångfald inbevara även
avseendedagen situationVidare konstaterar attgruppen

Såvältillfredsställande.mångfaldbiologisk intebevarandet ärav
områdenahos de skyddaderepresentativitetstorlekantal, ansessom

skyddas frånskog på någotAndelenbrister.ha sättstora som
den totalatillskötsel uppgår 0,5ochavverkning procent av

finnsfrivilliga avsättningarmarkägaresskogsarealen. Uppgifter om
e.

totaltarbetsgruppenbedömerskall förverkligasmiljömålenOm att
naturskyddetsställas tillmåstelandarealen10-15 procent av

understryks.sammanhanget Manförfogande. Skogens betydelse i
omfattandeområden 5-10skyddadeföreslår nätverk procentett avav

skallområdenvid urval dessakriterietskogsarealen. viktigasteDet av
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representativiteten.vara
vetenskapliga undersökningar,tillMed hänvisningar

påstår ocksåoch erfarenheterinternationella utblickar attmanegna
formskyddade arealen skall itredjedel denminst storavara avaven

understryksSlutligenha och däröver.vildmarksområded på 000l
trängande.undanröja bristernabehovet äratt attav

förforskningsanstaltenstatligabedömde denRedan år 1989
"naturnärakvarvarandesamtliglandskapsekologinaturskydd och att
livskraftiganaturvårdsändamålförsärbehandlasskog bör om

skullearealmångfald skall bevaras. Dennabiologiskochekosystem
tillområden med hänsynoch i olikaintensitetskyddas med olika stora

aktuella ekosystemsskog ochskyddsvärdbefintlig förekomst av
naturliga funktion.

habedömdes behövaskog"natumära"Hälften de tio procentenav
arealen itillkom 2-4fullständigt skydd. Dessutom ettprocent av

skyddade områdena.deförbindernätverk som
har ocksåförbundsländerna LANAför utrettsamarbetsorganEtt

skattademångfalden. Debiologiskabevara denförvad krävs attsom
vidmark ochinförskaffaförresursbehovetlångsiktigadetbl.a. attatt

miljardertvåtill omkringdensammaellervårdabehov restaurera
miljarder kr.DM/år ca nio

dimensioneringlångsiktigbeslutadnationelltfinns ingenDet av
handförstanaturskyddet iGenomförandetskogsskyddet. är enav

Avstämningmålsättningar.vilka harförbundsländerna,förfråga egna
bl.a.inationell nivåförbundsländerna på görsmellan

Naturvårdsverkets regi.
Årförbundslandsnivå.likaledes påliggerför finansieringAnsvaret

miljarder2,2miljoner DMungefär 500tillsammanshade dessa1994
ochinnebär vårdhandvilket förstanaturskydd, iförkr disponeraatt
frånmkr166miljoner DMkom 37Till dettamark.inköp av

statsbudgeten.
Umwelt medBundesstiftungDeutschebildades die1990 en

miljarder kr. Dess11miljarder DMstiftelseförmögenhet på 2,5
ochtill litensärskild hänsynmedmiljönfrämjauppgift är att

bibehålla detbidrag tillbl.a.företagsamhet,medelstor attgenom
kulturlandskapet.gamla
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OCHSKYDDDifxGENS5
SKOGENIHANSYN

på sidatabellSammanfattning se nästa
produktivadenha830 000Sverige 3,7I procentär av

ellerdomänreservatnationalpark,skyddad iskogsmarken reservat,
NedanbildandeförNaturvårdsverket reservat.inköpt avav

denha173 000skog 0,8fjällnäraför är procentgränsen av
dominerandedetta Denskyddad påskogsmarken sätt.produktiva

barmaturskog.tjällnäranedan äri gränsenskogstypen reservaten
skogsmark.inrättade påbiotopskyddsornrådenfinns 500Det ca

ha.1000totaltochhatvågenomsnitt utgöri storaDessa är caca
påalla liggerochbannaturskog nästanHuvuddelen är typenav

mark.småskogsbrukets
skogsvârds-mellantecknatsnaturvårdsavtal harCivilrättsliga

förtotaltfall eller200i knapptmarkägareochorganisationen ca
denBarmaturskogår.regel på 50 ärtecknas iAvtalenha.1000

avtalen.omfattasskogstypenvanligaste avsom
lämnas iårföryngringsavverkas varjehacirka 200 000dePå som
Till dettahänsynsytor.formarealen ifemgenomsnitt procent avav

okändträdmindreellerträdenstakakommer av avgrupper
enligtareal lämnasdennatredjedelarTvåomfattning. av

ochtillhänsynföreskrifter natur-skogsvårdslagens om
markägaren.frivilligttredjedel lämnasResterandekulturmiljön. av

skogligaenstaka träd påavverkaförbjudet änDet attär mer
impedimentskogbärandehamiljoner3,4finnsimpediment. Det

forts.skydd.lagligtvisståtnjuterdettapå sättsom
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Sammanfattning, forts.
Skogsbruket ersättning sammanlagt produktivpåavsätter utan
skogsmark 300 000 ha, eller 1,5 arealen, nedanförprocentca ca av

för fjällnära skog, i form hänsynsområden 0,5gränsen större änav
ha. Områdena till övervägande delen mindre fem ha. Denär än
tillgängliga informationen vilka naturvärden de hyser knapp.ärom
Avsättningens längd flertalet markägare tillsvidareuppges av vara
eller så länge de råder fastigheten. närvarande befinnerFöröver
sig samtliga skogsbolag i planerings- ochstörre en

Skogsstyrelseninventeringsprocess. och Naturvårdsverket
bedömer de frivilliga redovisatsavsättningama häratt som
sannolikt kommer ha fördubblats bolagen helagått igenomnäratt
sina innehav inom fem år.ca

påTabell 5.0. Sammanställning skydd och hänsyn produktivav
skogsmark nedan den fjällnära i tusentals tha ochgränsen hektar

från NaturvårdsverketSkogsstyrelsenskogsarealen data ochprocent av
1997

skydd / hänsyn thaTyp %av

0,8Naturreservat, 173motsv
Biotopskydd 1 0,005
Naturvårdsavtal 1 0,005

1OOm2Årlig 0,05avverkningshänsyn 10ca ca
Frivilliga 300 1,5avsättningar caca

frivilliga 500-800 3Prognos avsättningar ca

detta den föryngringsavverkade arealen5motsvarar procent av
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uppdrag redovisatpå regeringens1997Skogsstyrelsen har den 1per
naturvårdsavtal ochbiotopskydd,innebördenochomfattningen av

deomfattningenharVidaremark.frivilliga avsättningar avav
bedömtsoch andra hänsynnaturvårds-undantarområden SVL avsom

Meddelande 1-1997.SKS
tillfälle redovisatvidNaturvårdsverket har annatettsamma

avseendesäkerställandearbetetrördevilketregeringsuppdrag,
4707.SNVskogsreservat rapport

båda redovisningar.från dessahämtatkapitelMaterialet dettai är
skogsmarkproduktivinget sägs,Arealerna annatrepresenterar, om

figurenligt 5.1.regioneruppdelade imöjligtlångtoch såär som
utvecklingframtidabedömningargjortharMyndigheterna även av

deregelverk Dettapåsynpunkter samtmedkommitoch mm.
redovisatsharskyddsinstitutende olikabestämmelser omgersom

kapitelsärskilt i

IzRegionregionindelningen Sverige:använda5.1. DenFigur av
boreal,sydligt3boreal, Regionnordligt2jjällnära, Region zz

Skogsstyrelsenenl.nemoralboreonemoral, 5RegionRegion 4 zz
1997Naturvårdsverketoch
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Skog i5.1 naturreservat

räknas i denna sammanställning tabellSom 5.1reservat
nationalparker, domänreservat marknaturreservat, samt som

förvärvats med Naturvårdsverkets naturskyddsanslag för bildaatt
nationalparker underoch år 1996.naturreservat

Totalt skyddas ha produktiv skogsmark nedan fjällnära173 OOO
ovanstående skyddsinstitut.med något Förgränsen naturreservatenav

fjällnära tillgäller specifikt landarealen nedan uppgårgränsenatt
skyddad produktiv skogsmark 66 haha. 000270 000 Utöver

trädbevuxna impediment och skogsmarkinnefattar den våtmarker,
för ha skogsmark, deskyddsbestämmelser skogen. 20 OOO utöverutan

bestämmelser skogsbruk.skyddade, har i någon mån66 000 rörsom
val trädslag ellerkan gälla hyggesstorlek,Det t.ex. av

föryngringsmetod.

i olika formerRegionvis fördelning produktiv skogsmarkTabell 5.1 av
NPnati0nalpark, DRdomänreservat,NRnaturreservat,reservat.av

Naturvårdsverkets för bildandetnatuskyddsanslagförvärvatköpt med
från Naturvårdsverket 1997NR eller NP dataav

Totalt produktivförvärvat %Region NR NP DR, av
skog

169 659 700 43486 300 4 100 3001
89 790 1,6100 22 990 49 7002 17

090 32 840 0,383 20 180 1 570 ll
0,72480 10 480 44 6404 26 680 7

640 400 0,62590 170 2 55 2

832 370 3,66riket 36 310 243 210Sza 552 850
exkl.Sza

0,81210 73 910 172 6701 66 550 32reg.
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bristfälliga.i ärskogenhur reservatenKunskaperna utserom
i demmätningarbörjatnyligen görahar förstRiksskogstaxeringen

finnsövrigtunder år 1997. Itillgängligabliresultatoch dessa väntas
biologiskaellerskogligaantingenmedenstakafrånstudier reservat

data.
medgertillgåharNaturvårdsverket attinformation enDen som

objektstyper. Enarealen iskyddadedenuppdelning avgrov
någotskogenindelningbiologisk utanstriktinteobjektstyp är aven

naturvårdsarbete.praktiskaNaturvårdsverketsanvänds isom
medskogsmiljöeromfattarObjektstyperna gemensam
naturvärden. Manvissaochbevarandeproblematik gemensamma

fjällnäradennedanurskogarurskogar,fjällnärasiganvänder av
ochkust-ädellövskogar,skogar,lövblandadeochlövskogarskogen,

tabellskogs-myrmosaikerbarrsumpskogar samtskärgårdsskogar,
5.2.

nedanskogsmarkenreservatsskyddade% denFördelning5.2Tabell av
Naturvårdsverketfråndatapå objektstyper.olikafjällnära gränsen

1997

ÖvrÄdellöv TotallövSkärgård/KustSkog-myrUrskogRegion
areal,ha

790893972 --
840321011ll683 -

44 64013112015414
4006 5551711115

skogs-myrmosaikerinnefattar

medbarrskoggammalbeskrivaskanurskogarObjektstypen som
mångfacetterade typmänniskan. Dennapåverkaneller ringaingen av

död ved,mängdformi storallmänhet nämnarehar i avgemensamma
lövträd.inslagavsevärtdimensioneroch samt ettåldrarolikaträd i av
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Objektstypen exemplifierar Sveriges ursprungliga dominerande
skogsnatur.

Skogs-myrmosaiker dels sumpskogar, delsutgörs av av
fastmarksskogar på myrholmar och uddar och randområden. Emellan
skogsområdena ligger omväxlande och trädbevuxenöppen myr.
Objektstypen det boreala landskapets karaktäristiskautgör ett mestav
kännetecken.

Barrsumpskogar objektstyp specialfall urskogamautgör ettsom av
eller skog-myrmosaikema. Det kännetecknar den den påär attsom
grund lägesitt i och hydrologin sällan råkar förterrängen utav
storskaliga ochstörningar därmed hyser organismer ärsom
uttorkningskänsliga och svårspridda. En icke känd andel deav
skyddade urskogama och skog-myrmosaikema utgörs av
barrsumpskogar, ligger insprängda i låga terrängpaitier.som

Lövskogar och lövblandade skogar i många fallutgör ett
utvecklingsstadium i naturligt fungerande skogsekosystem såett som
småningom kommer bli barrdominerat tills störning sker. Iatt nästa-
fuktiga miljöer eller i rasbranter finns det lövskogar ärsom mer
stabila i den lövdominansenmeningen upprätthålls längre tid.att över

ädellövskogama detAv någon kan haär sägasom ens som
undgått mänsklig påverkan. sig ofta skötselmässigtDet rör om
eftersatta bestånd på marginalmarker eller gamla odlingsmarker som
beskogats lövträd efter hävden upphört. På grund denattav av
tidigare hävden kan de ofta ha synnerligen lång trädkontinuitet.

ochKust- skärgårdsskogsobjekten har ofta på grund sinav
belägenhet tacksammavarit mindre bedriva skogsbruk vilket göratt

de har kvar naturskogskaraktärer. skogsmiljöerSäregna utvecklasatt
också i områden där landhöjningen går snabbt. Omtanke om
friluftslivet har viktigt förvarit skäl skydda kust- ochett att
skärgårdsskogar.

Övrig5.2 skog med lagskydd

SVL och innehåller fler möjligheterNVL förreservatsinstrumentetän
skydda skog, nämligen biotopskydd bestämmelser hänsynatt samt om

vid skogsbruksåtgärder. Vidare används civilrättsliga naturvårdsavtal
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syftar till under viss tidmyndighet och markägaremellan att ensom
område.eller förstärka naturvärdena inombibehålla ett

Biotopskyddl5.2.

biotopskyddberäknas 500årsskiftettill 1996-97Fram varaca
redovisarSkogsstyrelsen i sinskogsmark.inrättade på rapport

fanns den 30/6figur 5.2biotopskydduppgifter de 377 som perom
och haha skogsmark 13områden omfattade 8551996. Dessa

biotoptyperha. Samtliga 19Medelarealen 2,3impediment. somvar
representerade. Biotopskyddenfannsnaturvårdsförordningenianges

mark.enskilt ägduteslutande påhar inrättats nästan
barrskog.urskogsartadheltdominerarbiotoptypDen ärsom

0 hu,.__,+.._
4 52 31

Region

Andelenolikaareal deBiotopskyddens regionerna.5.2 iFigur
med grå skuggning.markerasurskogsartad barrskog
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naturvårdsavtalCivilrättsliga5.2.2

vid årsskiftetberäknas ha tecknat naturvårdsavtalSkogsstyrelsen 190
redovisas de1996/97. till regeringen 143I strapporten som var

omfattas drygt ha30/6 Tillsammans 900tecknade före 1996.
naturvårdsavtal.skogsmark av

knapptvanligaste skogstypen 35Naturskogsartad barrskog denär
skötsellcrävandeavtalen. Blandomfattasarealenprocent som avav

arealen ochkulturmarker ca femmärksnaturvårdsobjekt procent av
arealen.bränning ca tre procent av

tredjedellandet ojämn. EnFördelningen äröver av
har allsoch län. Vissa län intehar tecknats i Snaturvårdsavtalen P

Avtalstiden regel år.naturvårdsavtal. i 50sig äranvänt av
Vilhelmina kommun undantaget.Njakafjäll iredovisningenI är

naturvårdsavtal för hafemårigt 322där tecknatSkogsstyrelsen har ett
barrskog.biologiskt värdefull

skogsvårdslagenMark undantas5.2.3 avsom

avverkningVid

ochhänsyn tillbestämmelserSkogsvårdslagens, SVL, natur-om
innebär i praktikenvid avverkningkulturmiljövårdens intressen

sigåtgärden genomförs.areal lämnas då Detvanligen viss röratt om
eller mindreellerimpedimentkantzoner vattenmott.ex. grupper av
enligt Skogsstyrelsensden hänsynträd på hygget. Utöver som

bedömning hänsynsparagraf,för skogsvårdslagensinomryms ramen
vid avverkningen.skogväljakan markägaren att spara mer
hänsynsytor förbegreppetvalt användaSkogsstyrelsen har att

samband medlämnas ihaområden storleken 0,0l-0,5i som
avverkning.

fáltundersökning där dengenomförtUnder 1996 ensommaren
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bedöms inomomfattningen hänsynsytorareella rymmassomav
frivillig sådan figur 5.3.hänsynskravskogsvårdslagens samt

8

7 .

6

çLä 2+15 -
-|-3+1

4
+4g

3 -x-sä
---X---S:aRiket2.9

1 ljällnärainkl
Wåde0 :::

199519931999/91

År

kanfrivillig ochbådeKvarlämnad hänsynsyta,5.3Figur ansessom
dataareal,avverkad %hänsynskrav, andelS VLxsinom avrymmas

1997Skogsstyrelsenfrån

ha.till 200 000årligenföryngringsavverkade arealen uppgårDen ca
hänsynsytorha lämnasdagsläget 10 000skulle idettaAv somca

medelfel på 10-20harSiffrorna för riketundersökningen. ettenligt
förradå dengjordesavverkningarmedJämförelserprocent. som

successivpå31/12 1993 visargällde t.o.m.skogsvårdslagen en
avverkningshänsynen.totaladenökning av

mindremeter ochha 10 10 än0,01Endast områden änstörre x
träd.enstakasåledes inteundersökningenmedha i0,5 togs -

lämnadeförutsätts blikaraktär. Vissaolika till sinHänsynsytoma är
efterfyllt funktionkan ha sinandraframtid medanför överskådlig en

fleranaturvärde iha högttallar kanäldretid.kortare En ettgrupp
inomsannolikt klingarrötskadademedan någrahundra år, avaspar
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några årtionden.
Mer 90 hänsynsytoma harän procent ansetts representeraav

normala naturvärden. naturvärden motsvarandeHöga nyckelbiotop,
förvärden kulturmiljön eller värden för friluftslivet har registrerats i

fåtal fall.ett
Gränsdragningen mellan vad lagkrav och frivilligt svår.är ärsom

Skogsstyrelsen har gjort bedömning med stöd de regler rören av som
markanvändningen.ersättning vid försvarande Ungefärav en

tredjedel den lämnade arealen har bedömts frivilligutgöraav
avverkningshänsyn.

Skogbärande impediment

dePå skogliga impedimenten ha råder det förbud0,1är större änsom
avverkning, dikning och gödsling enligt trädSVL 30 Enstakamot

f°ar dock naturmilj karaktär förändras därav.avverkas inte önsom
Skogbärande impediment delmängd de skogligautgör en av

impedimenten där trädskiktet har viss slutenhet. Skogsstyrelsen haren
med stöd definition från FAO/ECE dragit vid tiogränsenav en

ldonslutenhet.procents
definitionen finnsEnligt denna det i Sverige 3,4 miljoner ha

Skogbärande impediment utanför fördelade på:reservat etc.
fjällbarrskog 453 tha, och klimatimpediment 2 tha och463myr-
berg 527 Fjällbjörkskogen räknas med dennatha. inte i

arealuppgifter för dessa skogarsammanställning, då saknas.

Övrigt
Skog ovanför för svårföryngrad skog, exkl.229 000 hagränsen ca
skyddad skog, får avverkas tillstånd. EffekterSVS övrigautan av
regler eller delvis undantar skogsmark från skogsbruk,i SVL heltsom

skog till skydd for jordflykt eller hänsyn till rennäringen,t.ex. ärav
inte möjliga kvantiñera.att
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avsättningarFrivilliga5.3

Material

hänsynsområden harformavsättningar ifrivilligaOmfattningen avav
Skogsstyrelsenskattatsintervjuundersökningenkät- och avgenom en

småskogsbruket innehav på 5-Naturvårdsverket. i1 000och ägare
mellanskogsbruket innehavmarkägare ioch samtliga 132ha5 000

bolagentillfrågats.ha har De000på 000-70 största samt5 sex
enkät ochbåde fått påstorskogsbruket harFastighetsverket ensvara

intervjuade.blivit
skogsmark påproduktivdefinierasHänsynsområden änmersom

kulturvärdenskada ochkanarbetsföretagha, där0,5 natursom
detkan förekommaVirkesfångstförekomma.beräknas gynnarom
utgått ochskall haersättningkulturvärden. Ingenochnatur-

lag. Syftet med avsättningenerfordras i någonskall inteavsättningen
området.värden förekommer inomdebevaraskall att somvara

osäkerheten iframhållerNaturvårdsverketochSkogsstyrelsen
första sådettolka resultaten. Försvårighetenochundersökningen att

förbereddahar varitoch markägama intefrågeställningen varithar ny
andraefterfrågats. detuppgifter Fördetillhandahållapå att som

bl.a. tillskogsbruket planeringsprocessidelarbefinner sig stora enav
sannoliktsiffrornavilketskogspolitiken,följd den gör attnyaav

hand.efterkommer ökaatt

mycketHur

ha000idag 200harmellanskogsbruketochSmå- avsatt ca
arealen region 2-5.iellerhänsynsområden 1,5 procent av

ha eller 1,2storskogsbruket 100 000siffror förMotsvarande är
tillstorskogsbruketuppgifterna från5.4. Dåarealen figurprocent av

nyindelning ellerareal därdenbaserar sig pådelstor

7 .YUI/1997:97
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harinnehavetgenomförd ca 15-20landskapsplanering är procent av
detför hurNaturvårdsverketoch gjortSkogsstyrelsen en prognos

småskogsbruketplanerat.hela innehavet Försigkommer ärnäratt te
femtedelmöjligvarit Enhar inte göra.att avprognossamma

dockmellanskogsbruket sigochsmå-markägama i säger vara
tredjedelaroch tvåfrivilliga åtagandeutöka sitt ärintresserade attav

osäkra.

datahänsynsområdenfrivilligtOmfattningenFigur 5.4 avsattaav
Skogsstyrelsen 1997.från

områdenaHur ärstora

knappthänsynsområdenmellanskogsbruketsochsmå-genomsnittI är
Merisöder och något änmindre inågot störretvå ha stora norr.-

ochfem hamindrehänsynsområdenstorskogsbrukets änhälften ärav
ha.20tiondel änär störreca en
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naturvärden har deVilka

harskogsbruketoch mellansmå-områdenahälftenDrygt somav
Övriga kulturellahar estetiska,värden.biologiskahaavsatt uppges

inslag värdering iharuppdelningandra värden. Dennaeller stort av
olönsamfemtedel arealensvårtolkad.därmed Enochsig är ansesav
avlägsenvirkesförråd ellerlågtindikerarskogsbruk, vilketför

belägenhet.
första handbestå ibedömshänsynsområdenStorskogsbrukets av

haroch lövbrännorsumpskogarbarrnaturskogar, ävenmen
hälftenungefärarealerdessaVirkesförrådet på ärprioriterats. av

år.skog 100förriksgenomsnittet över
frivilligtdeSkogsstyrelsenNaturvårdsverket och avsattaattmenar

miljömålet.uppfyllatillbidrarverksamthänsynsområdena att
naturvärdenhar lägregenomsnittde i änNaturvårdsverket attanser

områdenbevarandevärdet små ärdet långsiktigaoch attreservat av
omgivningarna.påavhängigtdå detosäkert, är

bestådekommerlängeHur att

mellanskogsbruketochsmå- attmarkägarna iHälften uppgerav
marken.de råderlängebestå så överkommeravsättningama att

tillsvidare.beståkommerdeYtterligare 40 attsäger attprocent
och 40dokumenterade på någotfinnsområdena sättHälften av

utomstående sinmeddelat någonharmarkägarnaprocent av
avsättning.

tillstillsvidare,beståravsättningamaStorskogsbruket attmenar
andradet finnskunskap visartillsellerborta attnaturvärdena är ny

angelägna områden.mer
hela meddetkommenterarSkogsstyrelsenochNaturvårdsverket

föreller,nuvarandeUnderosäkerhet. ägarefinns vissdetatt
deplaneringsperiod finner ingeninnevarandestorskogsbrukets del,

varaktighet. Värdet,avsättningarnasanledning ifrågasättaatt ur
siktlångavsättningama påartemas,synpunkt ejsamhällets ansesav
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öka informationen dem tillgänglig för någongörsom om
utomstående, skogsvårdsstyrelsen.t.ex.

uppgifterNäringens egna

Då Skogsstyrelsens undersökning innehåller antalett
exemplifiera uppgiftertolkningsproblem finns det anledning att som

naturvårdsinsatser.näringen älva redovisar om
redovisar företag Skogsstyrelsensdet gäller bolagen två iNär

undersökning arealer undantagits vid avverkning och är större änsom
ha. arealer räknats in hänsynsområden uppgår0,5 inteDessa somsom

till föryngringsavverkade arealen hos de bådadentre procent av
företagen.

undantagen skogsmarkföretag redovisar andelenEtt annat som
syftar till bilda korridorer eller nätverk i skogslandskapet till treatt ca
procent.

landskapsplaneratsBeräkningar från enskilda områden visarsom
storleksordningen den produktivapå 10avsättningar procent avav

flera företag dearealen. övergripande måttSom att satsaranger
skogsmarksarealen på naturvård.ungefär tio procent av

vidprivatskogsbruket skattar det undantasFöreträdare för som
finns på frivillig basisavverkning det avsattsamt som

hänsynsområden till denavverkningshänsyn tiosamt runt procent av
privatägda arealen.

betraktar denFöreträdare för skogsbolagen och privatskogsbruket
hänsynsplatta helaundantas vid avverkningareal översom ensom

de arealenMed detta uppskattarskogsmarksarealen. synsätt
skyddad produktiv skogsmark till llundantagen eller procent.ca

siffra för all skogklädd mark dvs. inklusive deMotsvarande
skogbärande impedimenten 25är procent.ca
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NATURVÅRDSBIOLOGI6

Sammanfattning
och biologiska bidrar tillmångfald organismerEn processerav

för människan förlivsbetingelser utgörsamt en resursgynnsamma
framtiden.nyttjande idag och i

naturvårdsbiologiska kunskapen omfattande bitvisDen är men
bedöma effekterna ekosystemenofullständig. svårt iDet är attt.ex.

naturligtartförluster. målet bevara i Sverigeenskilda Givet attav
dock tillräcklig kunskap förförekommande finns attarter ange

bevarandearbetet.förriktningen
kanvida överstiga vadhotbild bedömsDagens mot arter som

förbättring.och få tecken på Cabetraktas naturligt ännu synssom
hotadförsvunnen 87 st, akutrödlistade hotkategoriema:i1900 är

hänsynskrävandest ochst, sällsynt 350st, sårbar 519278
st.714

oftahändelse.Artförsvinnande Detän ärär en process snarare en
orsaken till och förändringentiden mellanglapp iett av en

ökarminskade och spridda populationerVid kraftigtartförekomst.
försvinnanden.slumpbetingaderisken för

alltdet beror ihotade många,tillOrsakerna ärärarteratt men
landskapsomvandling människan sigdenväsentligt på ägnat

ochmed åkerårtusendet. Skog hardetunder ersattssenaste
avseende trädslagsblandningförändrats med påellerbebyggelse

för mångfaldenhar inneburit vissaåldersstruktur.och Det att
exempelvis skogsbrand, översvämningviktiga stömingsregimer,

skogsbete, minskat.och
och avståndenminskat i mängdlivsmiljöer harslagVissa av

för lokalahar ökat. Riskenkvarvarande områdenamellan de
minskar.till nykolonisationoch möjligheternautdöenden ökar

inverkar påved och träd negativtsubstrat dödpåBrist grovasom
överleva. forts.möjlighetermånga attarters



Naturvårdsbiologi SOU 1997:9794 6Kap

Sammanfattning, forts.
organismväldenhar orsakat förändringar iLuftbuma föroreningar0

kvävegynnade kunnat breda sigbl.a. arter ut samt attattgenom
sänkts på arealer.markens pH stora

från barrträd kommerökat avverkningsrestereventuelltEtt uttag av0
effekter skogensmarginella påhasannolikt inte änatt mer

artmångfald.

Varför bevara6.1

roll vid upprätthållandetspelar viktigbiologisk mångfaldEn aven
ochmångfaldmänskligt liv.förutsättningarna för En arterav

upprätthållabidrar tillbiologiska att gynnsammaprocesser
omvärldvid Vårbuffrande störningar.livsbetingelser och fungerar är

biologiskkonsekvensernaförutseomöjligtså komplex det är attatt av
jordmånsbildning,för viktigaMångautarmning. t.ex.processer,oss

nederbörd påverkasochsammansättning,atmosfärens temperatur av
biologisk aktivitet.

förmänniskanocksåmångfalden utnyttjasbiologiskaDen av
Mångaandra råvaror.och diverseenergiproduktion tror attmat,av

substanser iupptäcka nyttigapotential kvardet finns attstor nyaen
och våraförlorad mister vigårvarjeoch djurriket. För artväxt- som

framtidatillefterkommande möjligheter nytta.
kanellerorganismmänniskan harOavsett nytta manenavom

bidraga till någonenkelt harheltställa frågan visig rätt artsattom
fäder,jorden från våra"vi har inteförsvinnande. Talesättet utanärvt

väl dettabarn speglarden från våralånat synsätt.
flesta finnervackert.mångfald DeSlutligen upplevs störreensom

välslutenlcnoppspriclmingen iefterbokskog precisskönhet i än enen
hosmäktighetenbli betagnakan vigranplantering. Likaså grovaav

helttorrfuror påuråldriga sättväxtvridna tallar omgivna ett annatav
granplantering.än av en
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vad vivi ochvi, vadVad6.2 vettrorvet

inget om

efter förekomstinformationförsökaviktDet är attär avgrupperaav
forskarsamhället.igradellerbevisningunderstödjande acceptansav

uppdelning.sådanundernibrikunder varjeförsökt göraVi har att en
betraktarforskarsamhälletmed vadinledsAvsnitten somsom

befintligamed stödverklighetenmedöverensstämmanderimligen av
specifikadras i frånslutsatsergenerellafall kanstudier. mångaI

pekas påSlutligendet vibetraktaskanvilketstudier, tror.som
på.entydigahar någrainteforskningenproblemområden svarsom

hotadeOm6.2.1 arter

ifortsatta existensantalenighetråder artersDet ett stortattom
hotad.Sverige är

LantbruksuniversitetetdrivsArtDatabanken,harSverigeI som av
utvärdera ochlagra,samlauppgift in,tillNaturvårdsverket, attoch

hänsynskrävandeochsällsyntahotade,informationtillhandahålla om
olikarödlistor ipåförsArtemaSverige.iorganismer upp

MedNaturvårdsverket.fastställsRödlistomahotkategorier. enav
klassificeratskriterierenligt vissarödlistad art somart sommenas en

försvinnasikt riskerarminskande påochkraftigt atthotad eller ursom
olikaförexpertkommittéerfram itill listornaUnderlagetlandet. tas

införanärvarande påhåller för attManorganismgrupper.
används debetänkandethotkategorier. Ifastställdainternationellt

sårbar,hotad,akutförsvunnen,hotkategoriema:hittillsvarande
hänsynskrävande.ochsällsynt

rödlistoma.påskogslevandefinns drygt 1900 upptagnaarterDet
redanoch 87hotadeakutbetraktasdessa280Ca somsomav
Totaltlika många.återfinnsjordbrukslandskapet nästanIförsvunna.

fortsättningenIi Sverige.rödlistadedet 3500finns arter avsesca
skogslevandede rödlistadeendast arterna.
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Den artrikaste både totalt ca 30 000 och på rödlistomagruppen,
ca 970, de ryggradslösa djuren. denär Den ofullständigtär mest
kartlagda. Antalet hotade kan förväntas öka med ökad kunskap.arter
Vidare återfinns andel de rödlistade blandstor artema storsvamparav
ca 460 st och lavar ca 170 st.

ArtDatabanken har på Miljövårdsberedningens uppdrag redovisat
fördelningen rödlistade i olika skogsbiotoper i Sverige bilagaarterav
5. Ungefär de90 rödlistade återfinns deniprocent arternaav
boreonemorala och nemorala Speciellt ädelövskogenzonen. rymmer
många dem. biotopenI övrig ädellövskog finns hela 630av
rödlistade tabell 6.1. I delen landet hittar vi mindrearter ännorra av
hälften de rödlistade 40 En del dessa caarterna, procent. storav ca av
220 st uppskattas tio världspopulationenutgöra än procentmer av av
just den Vissa unika endemiska för Sverige ellerärarten.
Skandinavien. bevarandeperspektivUr det intresse påett är attav se
vilka rödlistade endast förekommer i viss regionarter som en av
landet, alltså unika nationellti perspektiv figur .lär ett

Bland de rödlistade däggdjuren finns många håller på attsom
återhämta de fyra rovdjuren;sig. Tre björn och lo visarstoraav varg
tecken på försöka återerövra områden. Bland de har detatt värresom
ställt märks olika fladdennusarter.

utrotad fågelart mellanspetten.En försvunnenDenärsent anses
sedan tidigt l980-tal. släkting vitryggig hackspett bedömsDess vara
akut hotad omfattande räddningprojekt.trots ett

ryggradslösa djuren ofullständigt kända.De antal deEttär stort av
rödlistade insekterna ellervedlevande knutna till substratär som

skogsbrand. leverMånga i det halvöppnaartergenereras av som
hagmarks- och skogsbeteslandskapet också trängda.är

Tickor och skinn främst lever bryta nedär svamparter attsom av
ved. knutna till nedbrytningsstadier och/eller vedDe ärsom sena grov

idag starkt missgynnade.är
bildar fniktkropparSvampar på marken, ocht.ex.som soppar

skivlingar lever ofta i symbios med träd mykorrhizabildningar.genom
bedömer flertal dessa dagens skogar.Man missgynnas iatt ett av
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på olikalandet fördeladei helarödlistade6.1. AntaletTabell arter
ikan förekomma änenskildhotkategorier. En artochbiotoper mer en

från ArtDatabankenDatabiotop.

hotade/sårbaraakutrödlistadeBiotop sza
sällsynta/hänsynskrävandeförsvunna

30229632ädellövskog 630övrig
18021312405ekskog
14816312323bokskog
1639 l 1l283ej sumpgranskog
226375barr-lövblandskog 268
128837barrblandskog 218
1009210bergbrant 202ochras-

1668 120trädbryn/trädridå 209
978 76kalkfattig 181tallsko
76504130aspsko g
80391120klibbalskog
73422l 17sumpskogövrig
64498 511ravinskog

85463107gransumpskog
49523lövinslag 104medgranskog
6138504lörkskog
4724172kalktallskog
3717O54hässle
3731brandfált/hygge/stormlucka 270
2110O3 1asksumpskog

symbolen förblivitför mångaharhänglavarTrädlevande
ochringlavsläktetför dettagammelskogen. Representanter som

områdenbegränsadehuvudförekomster påsinaharlångskägg numera
BlandNorrland.södraikusteninland ochNorrlands närmarei norra

denmärksrödlistomamed påfinnslavarnaandrade 250 somca
aspgelélaven.oansenligadenochättelavenväxande jfrodigt

fuktighetoch högpå jämn ärkravmed högaFlera mossor
fällar påbildarAspfjädermossan tätarödlistade idag. aspar,grovasom

ökat.lokaler harupptäcktaantaletsällsynt,och lönnarlindar är men
då självarödlistadeandramångafallet medockså arter,Det är
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rödlistningen pågåendeoch den nyckelbiotopsinventeringen medför
ökat för och därmed flerintresse inrapporterade fynd.ett arten

1600 .
1400 ..
1200 n unika förI
1000 regionen
800 T,.
600 .,
400 .,
200

3+1 4 52+1

Region

andelen dessaAntalet rödlistade6.1Figur region, samtarter avper
utanför ObserveraförekommerSverige region.i attresp.som

skillnadernaareal väldigt olika, vilket innebär iregionernas är att
ytenhet vad figurenpraktiken sannolikt avsevärt större änär per

från ArtDatabanken 1997.Datavisar.

utveckling för de hotadeuttala trender ochdet gäller sigNär att om
tidsperspektiv. Enstakalite för korthar forskningenarterna

finns bäst föroch historisk dataundersökningar har gjorts stora
slutettabell undersökning gjordes idäggdjur och fåglar 6.2. En av

utveckling. kom fram50-talet den svenska ryggradsfaunans Manöver
underutbredningen skett hos 88till förändringar i arter senasteatt

minskade ochungefär balans mellanseklet". råddeDet arterarter som
ochminskat ansågs skogsaiterökade. de 4617 arter som varasom av

människanlandskapets förändringbland orsakerna framhölls genom
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för denhotlistorFiktivafaktorer.direktavålladehenneeller av
årentänkta situationenför denkonstrueratsharfågelfaunanfinska

dominerarförändringarnegativavisarAnalysenoch 1960. att1935
periodenunderskettförändringarnaflestadeochpositiva attöver
orsakenviktigastedenbedömdesBiotopförändringar1960-1985. vara

minskningama.till
förinsatserforskarkårenfrån är attbedömningsamladtämligenEn

ochSmåframtid.ske inombörhotadedebevara arterna snarenatt
slumpbetingadeförriskengörförekomsterspridda arternaav

dendettagällervissa6.2.2. Föravsnitt arterseutdöenden stor
situationen näraandraförochförekomstenbefintliga varaanses

förstörs.livsmiljöytterligareförestående om

svenskaförhotstatusbedömningeniFörändringar6.2.Tabell av
1992 ur1988 ochrespektive1988,åren och1977mellanryggradsdjur

4138.mångfald, RapportBiologisk1993,Naturvårdsverket,

NEGATIV;NEGATIV;POSITIV;POSITIV;
kunskapökadförändr.verkligkunskapökadförändr.verklig

132336111977-88
212281988-92

överlevnadandraförnyckelroll artersharvissaHuruvida arter en
detpåexempellogisktnyckelarter. Etttalarofta. Mandiskuteras om

formdödlevandesåväliskogsträd. Devåra styrförstås somär
exempelvill haOm ettandraflertaletför arter.förutsättningarna man

viktväsentlig är attAvsvårare.blir detrödlistadebland de arterna
eventuellarödlistadede arternasnågonförutsägakunna avom

jordskredseffekt. Detslagsnågonmed sigföraskulleförsvinnande
förlustenlika,intealla attärstöd för arterempiriskt attväxandefinns

förlust ettoch arter,betydelse atthar urvissa större avav
tröskelvärde.till visstnedtolereraskan ettendastfunktionsperspektiv,
hackspettenvitryggigadenochspillkrâkanfåglarHålbyggande som

övergivnanyckelarter. Derasrödlistadeexempel påskulle kunna vara
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bon utnyttjas många andra djur. En sannolikt mycket viktigareav men
ofullständigt känd funktion har de mykorrhizabildandemer

vilka också kan nyckelarter. Hotbilden försvamparna, anses vara
dessa osäker.är

gradenDet svårt uttala sig icke naturligt hotär att art.motom av en
detFör första måste ha historisk infonnation. Gamlavissman

vetenskapliga tillskrifter, herbarium och andra samlingar används
detta. Oftast det svårt klar bild vad har varitär att en av som

förnaturlig utbredning och populationstäthet. Tidsperspektivet blir
vissa bara några generationer bakåt.arter

historiska data skall jämföras medDenna sedan
nulägesbeskrivningar. får ArtDatabanken kontaktnätin frånDessa ett

forskare intresseradebestående tusental observatörer både ochettav -
information från källorJämförande analyser på så vitt skildaamatörer.

blir osäkra. tillkommer och försvinnerDessutom även utanarter
mänsklig inverkan.

gäller kunskapenbristen det hotadeDen när är attstörsta arterom
gällerhelt saknas sammanställningen.vissa i Detorganismgrupper

mikrofauna.milcrosvampar och markens Dessa artgruppert.ex.
för funktion,förmodas ha betydelse ekosystemens ärstor menen

saknassvårstuderade. Från de studeradeytterligttyvärr artgrupperna
hotetförmodligen riktigt sällsynta på listorna, medannågra motarter

inför kompetentaandra får dock ödmjuk deöverskattas. Man vara
bedömningar ArtDatabankens expertkommittéer.igörssom

utdöende6.2.2 Om

människan har bidragit till ökningråder enighetDet att avom en
ocksåde seklema. flestaartförsvinnandet under De attsenaste anser

fortsattstabil, kan förväntadagens situationen inte viär ettutan att oss
årligen förlorarutdöende. Beräkningar tyder på vi 0,l-0,5 procentatt
Även med dede skogslevande Världen. vid jämförelseiarternaav en

tid påperiodvis omfattande utdöenden skett under livetsmycket som
utdöendetaktfossildata, dagensjorden, kan utläsas sigterursom

storleksordningar större.
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utdöende händelse.Vidare betraktas änsom en process snarare en
eftersläpning.dessutom karaktäriseras vissProcessen Dettaavanses

ögonblicksbilder biodiversitet svårtolkade.gör äratt av
kan utdöende i olika skalor. utbredningpå ArtersMan se

diskuteras globalt, regionalt, lokalt och på plats. Följaktligen kan även
dessa perspektiv. det gäller de svenska miljömålenutdöende i Närses

alltså slags regionalt utdöende,det nationella perspektivet,är ett som
avses.

deterministiska, dvs. kan förutsägautdöendeprocesserVissa är man
får Alldö fortgå. slagskommeratt arten att ut om processen

människans sida, biotopförändringar ochmiljöförstöring från t.ex.
orsaker tillmiljögifter betraktas deterministiskaspridande av som

konkurrenskraftig iFörekomst aggressiv,utdöende. artmerav en
Ävenutdöende.leda till deterministisktlivsmiljö kan ocksåsamma

vid de återkommandeklimatförändringarlångsiktiga t.ex.som
deterministiska.betraktasnedisningarna kan som

decimerats någon anledning blirantalet individerNär arten avav
dvs. slumpen blir avgörandehotet från stokastiska större,processer

kan urskilja fyra huvudtyperför skall klara sig. Manarten avom
stokastiska processer:

slumpfaktorer inomMed demografisk stokasticitet avses
bland den fertilaextremfall visa sigpopulationen. kan iDet attt.ex. ett

Även tvåkönadefinns bara hanar.populationen sådelen av
fördröjningproblemkan råka för liknandeorganismer t.ex.ut genom

individerna blir könsmogna.innan
förmågan tillslårGenetisk stokasticitet art attmot genomen

minskar.minskar då antalet arvsanlagoch reproduktionanpassning
genetisk drift och ibrukar talaMen nästa steg omom

inavelsdepression.
Årliga exempel påväderlek och födotillgångivariationer är

koncentreradgeografisktmiljömässig stokasticitet. Ju artsenmer
miljömässigaför förändringar i dekänsligareutbredning ärär arten

faktorerna.
miljöförändringarkatastroferSlutligen har störreär art.som av

Översvämningar, orsaka utdöendeoch vulkanutbrott kanorkaner av
koncentrerade populationsrester.
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naturligtvisdiskuterar utdöende hurFrågan uppstår ärnär mansom
föreller subpopulationer krävs intemånga individer att artsom en

Viability Analysis PVA metodskall dö Population ärut. somen
ekologi till de beskrivnaanvänds. försöker kopplaMan artens ovan

långsiktigt skallSannolikheten förutdöendeprocessema. att arten
antalfunktion olikaöverleva skattas t.ex.parametraravsom en

uttryckoch areal beboeliga biotoper. Ettindivider, subpopulationer
stod för liknandeochtidigare användes angreppsättett varsomsom

mycketanalyser. svåraPopulation MVP PVAViableMinimum är
gjorda för blott litet antalfinns sådanagenomföra och det ett arter.att

invandring kan vanligareutdöende ochVidare det så lokaltär att vara
förekommer glesa populationer.ivi då mångaän tror, arter

hur många grizzlybjömarstudier påUSA har det gjortsI som
sannolikhet skall överleva ipopulation medkrävs för 95 procentatt en

djur fördet krävdes population på 90fram till100 år. komMan att en
hackspettstudiemålsättningen. påfylla den Enuppsattaatt en
individerfram till minst 1018komtallspetten, också i USA, att

populationsstorlek på 500,underskrida effektivförkrävdes inteatt en
följd.befarad genetisk utarrnningmed som

vedberoendepopulationerna vissabedömerArtDatabanken att av
frånkommer försvinnade oundvikligensmåinsektsarter så attär att

hålträdsknäppare,ädellövskogslevandeSverige. Dessa t.ex.arter,
levande fossil.betraktas därför som

störningsregimer6.2.3 Om

tillhar bidragitårtusendethar under detMänsklig aktivitet attsenaste
arealer.skogsekosystemende svenskaskapa eller omdanat över stora

Å tillfrån skogomföring skettdet densidan gäller somena
nord-sydligomdaning följerbebyggelse.jordbruksmark och Denna en

Åomfattning södra Sverige.och igradient med tidigast störststart
på andrasvärdefulla skogsartersidan har ekonomisktandra gynnats

lövträd ochhistoriskt generelltJordbruket harbekostnad. gynnat
ekonomiskapåverkat detharskogsbruket bantäd. Processer som

har harmotarbetats, medan andra Dettautbytet negativt har gynnats.
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efter istiden sigunder tidentilllett vissa organismer anpassatatt som
klara sig.naturlig dynamik fått svårttill viss atten

denförsvunnit stömingsregimbranden i ärAtt mestsettstort som
brandsläclcningstelcnikhjälp modernförändringen. Medpåtagliga av

effektiv bekämpats.skogsbranden Avbortförsel död ved haroch av
all skogochårligenskogsmarksarealen brann nästanprocentca en

brandarealårlig påskulle idagbrann gång.någon Det motsvara caen
Brandentill bråkdel.människan minskatsvilketha,200 000 enav

beskrivits under avsnitt 3.2formade skogarna på sättett som
beståndenskillnad från kulturskogarTillNordli boreal skog". var

trädslagsblandning.ålder och Enavseende påvarierade medmycket
då branden gick ojämntnischer skapadesekologiskamängd olika

fram.
faktor. Skogenomdananderollspelade ocksåVinden somsomen

Toppbrutnamycket varierad.stormfállning blirkraftigskapas av en
mineraljord.blottarstående. Rotvältorintakta,medträd blandas

utvecklas i dekan snabbtintakt ochMarkfloran klarar sig nästan
gallring,sluter sig. Genomskogen återluckor uppstår innansom

försöker skogsbruketflera åtgärdermedstormfasta brynskapande av
virkeskapitalet blåser ned.förhindra att

kundestonnfällningar,induceradeeventuelltInsektshärjningar, av
landskapet.mångforrnigheten Förutomispäda påytterligare att

mångfald skapar de,biologisk så ätasiginsekterna i attutgör genom
till föryngringoch möjlighetorganismerför andralivsmiljöerträ,av

mycketInsektsskadordöende träd.skärmunder ärskogen avenav
gränsvärden förantalskogsbruket och i SVLförkostsamma ettanges

hektar.finnasyngelmaterial fårskadat virkehur mycket persom
Återkommande och sjösträndervattendragöversvämningar längs

ochlövsumpskogarlövträd. Dessaupprätthålla successionerkunde av
regleringochkraftigt dikningminskatharstrandskogar avgenom

vattendrag.
störning iviktig naturligkvistbete,såväl ärBete, gräs- ensom

bådevilket förekommer ilövskog,tempereradklimatområden med
boreonemoralanemorala ochden zonen.

demellan förekomstsambandenkomplicerade arter,De av
fögaskapasde strukturerråder och ärstömingsregimer somsom

skogsbruketutsträckningi vilkenosäkerhet råderutforskade. Stor om
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biodiversitetsperspektiv. Ochförmår efterlikna dessa ettprocesser ur
krävsvilka arealer skyddad markföljd detta också somomsom en av

omfattning naturligaför tillåta adekvatatt processer.av

habitat6.2.4 Om

avsaknad habitatbrist på eller vissaråder enighetDet äratt enavom
fortlevnad hotad.till mångaviktigaste orsakernade ärartersattav

följd förekomst eller frånvaroofta logiskHabitatet är avaven
kan baraMänniskan intebeskrivna stömingama.någon de ovanav

begränsa uppkomstoch på såeliminera naturliga störningar sätt ettav
skogen främstinföra ikanvisst habitat. Hon egna,

habitat ochaktivt utplånar vissaföryngringsavverkning, ersättersom
successionsstadier högafrämstgällerdem med andra. Detta sena

åldrar alla skogstyper.av
påverkan påoch desshabitatminskningKunskaperna om

iöbiogeografisk Studier pågrund teori.har sin ibiodiversiteten öar
fastlandet ellerochhavet visar är närmarestörre önatt annanen

Tanken medåterfinner där.flerden ligger, desto attö arter man
ibevarandearbetetanvända denna teori i öarär är ettatt reservat som

öbiogeografiskkulturskog. principermellanliggande Dehav somav
bevarandearbetet.Vägledning ikan vissvilar påteori ge

orsakerna tillde bedömdasammanfattarNaturvårdsverket art-area-
punkter:sambandet femi

biotopmångfald, vilketockså ökadstorlek fårVid ökad german
Även substratmångfalden,möjlighet existera.fler t.ex.attarter

områden.kvalitet, ökar iolikadöd vedtillgången på störreav
för mångakritisk faktorsubstrattillgång påKontinuerlig ärrätt en

djur- och växtarter.
mellan invandringbalansenområde betingasAntalet i ettarter av

vilket sinindividantalet, iberor påutdöende. Utdöenderiskenoch
ökar medinvandrarstorlek. Chansenområdetsberor på att artertur

områdets storlek.
område ifärre litetfinner istatistiska skäl änAv ettarter ettman

kan stickprovområdenSmå större.ettstort. urses som
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Stora områden för kontinuerliga, naturliga störningar,utrymmeger
brand, stormfällningar eller torka med åtföljande naturligat.ex.

successioner många eller beroendeärartersom gynnas av av.
områden minskade kanteffekterStora se nedan och minskatger

beroende omgivningarna.av

denNär totala habitat minskar, avståndet mellanettarean av
habitatfragmenten ökar och kanteffekter mellan habitat och
omgivande miljö ökar talar habitat- eller biotopfragmenteringman om
figur 6.2. habitatNär delas på mindre delar ökar kanternasett upp
längd. mellan habitat har speciellaKantzoner egenskaper. finnsDet

lever i kantzoner och utnyttjar växlingen mellan ljusarter t.ex.som
och skugga eller temperaturgradienten. Predatorer, till följdsom av

gnagarpopulationer på omgivande kalhygge ökat i antal, kanstora ett
starkt påverka bytesfaunan i angränsande naturskogsliknandeett
skogsområde. längre kantzon hygget desto högre "onaturligt"Ju mot

skogen. Forskningsresultatpredationstryck i visar skogslevandeatt
fåglar undviker vistas från skogskanten. Skogens50närmare änatt rn
mikroklimat påverkas så långt skogen till förfång för100 in isom m

Ökaduttorkningskänsliga och lavar. solinstrålning näramossor en
hyggeskant funnits leda till förekomsthar minskad blåbärsris medav

fjärilssamhällen.tillhörande

viktigaste slutsatserna från antal matematiskaDe ett
fragmenteringsmodeller kan förväntas döär ävenatt art uten om en

fragmenterad, mängd habitatviss, återstår. antyder alltsåDetta attmen
det finns tröskelvärden för hur andel kvarvarande habitatstor arten
klarar Vidare kan antalmed. de lämpliga habitatfragmentensig ett av

grundförväntas bli obebodda på lokalt utdöende eller hinder förav
främstkolonisation. Slutsatsema kvalitativa och de empiriskaär

studierna få.är
studiersammanställning empiriska på fåglar och däggdjurEn över

kan sammanfattas enligt följande: Finns det 30än procent ettmer av
habitat i landskap det troligen inga problem. Under tioett är procent
får många problem och risken för lokala utdöenden Ökar snabbt.arter
Vad händer mellan och beror vilken detlO 30 påprocent artsom
gäller och landskap.i vilket

8 SOU1907:17
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Worldförstasamband meditumregel, attEn angavssomgrov
tioformulerades, ettprocentStrategy attConservation varvar

villskall bevarasbiotopmyckethurriktvärde för manomsomav en
biodiversiteten.hälftenbevara av

revirstorlekarkunskapmed hjälpframArealsiffror har tagits omav
krav på visstmed högafåglarförMinimikravenfåglar.antalför ett

dehäckande Förhaoch 300mellan 20varieradehabitat par.per
uppgifter kanminimum. Dettaha ärtorde tiomindre kräsna somvara

Analysis.ViabilityPopulationvidutnyttjas en
Förekomstnivåer.olikaflerapåstuderatshararealkravTjädems

medskogäldreförekomstmedkorreleradstarkttjäder är avav
tallargod kvantitetfinnasbörblåbärsrisvegetation. Det grovaaven

behöverenskildkronan. Entjäder ibetande tuppkan bära upp ensom
alltsåpopulationenlokala ettspel. Dennärhetenha i2050 ettav -

upprätthållaha.00 För200-5behöverspel attantal enettrunttuppar -
ha 3-10 000troligendåkrävs änsubpopulationlivskraftiglokal mer

omgivningar.opåverkademedhatäcker 2000spel4 som
förstorleksordningarolikamedbevarandearbetetProblemet i

innehållakanexempel: Ett ettföljande reservatillustrerashabitat av
lokalaflertalalltsåinsektför etthabitatlämpligaantal en -

fortlevnad.desssäkraförtillräckligtkanske attpopulationer -
reproducerandefåtalendastkanskedäremot ettReservatet rymmer

flerakrävsFöljaktligendäggdjur.ellerfåglarindivider störreav
räkning.djursdessaområden förlämpliga

har nyligenskogsarterhotadeförhabitatrollImpedimentens som
20totalt procentImpedimenten nästanArtDatabanken. utgörutretts av

deochskogsvårdslagenskydd ivisståtnjuterlandarealen. De ettav
blotttillframkomofragmenterade. Man attrelativtbetraktaskan som

impediment.hemvist ihade sinrödlistadedetvå arternaprocent av
tillknytninghade vissrödlistadede arternafemYtterligare procent av

produktivberoendeåterstodenimpedimenten. Den stora meraavvar
allradeberörproblemfragmenteringsåledesmark och ettär som

rödlistade skogsartema.flesta
människansskogenför sigklart även utanhaviktigt attDet är att

Mångainverkan.brandensfragmenteradinverkan t.ex.genomvar
tillfälligtpåöverlevnadmedgerspridningsbiologihararter somen

försöka hittaskogsbruketihabitatöar. Attisoleradeuppkomna,
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för detta låter emellertidsig integenerella intervall och proportioner
så lätt.göras

fragmenteringÖkad grad av
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samverkandetvåhabitat harbiotopExploatering6.2Figur av en
fragmentering,och uppsplittringminskad biotoparealkomponenter,

ochutvecklingen högerlandskapet gårbrukademoderntoch deti mot
blir olikaorganismsamhällen ochpåEffekternanedåt bilden.i arter

fördelarbiotoparealenkvarvarande ipå sigberoende hur den
arealenlandskap däröverlevakan tjädern iTex.terrängen. ett

bara undertill 50biotop försvunnitlämplig procent, men
på mångafinns utspriddkvarvarande arealenförutsättning denatt
mittradenexemplet längst till högerlandskapetsmå hela iöverytor

4138.m.fl.från Angelstam 1989 SN Vi rapport
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ryggradslösa djurspridningsbiologin förväldigt liteviTyvärr vet om
självfalletdistansspridningförmåga tillföroch Arters ärväxter. av

godoch minskar.livsmiljö styckas Enderasviktstor uppom
för hur långt iriktvärdenspridningsmekanismerkännedom gerom
mellanliggandedetligga, förutsattkanfrån varandra habitatrester att

ogästvänligt.landskapet är
asexuellamed såvälsprider sigoch lavarMossor sporer som

svåraspridningsgränserfysiskaspridningslcroppar. Rent är att
spreds in ihänglavar 400fannundersökningfastställa. ettEn att m

skog.intilliggande äldrefrånungskogsbestånd en
långaspridas mycketeller djurmed vind viaSpridningskroppama kan

etablera sig ide skall lyckasfördock garantiingensträckor. Det attär
successionsstadier kantillknutnahabitatet.det Arter är senasomnya

denkolonisationsutrymme påmycket ledigtsåförvänta siginte nya
spridning förtillfällen förantaldärförbehövs attplatsen. Det ett stort

etablering.medgeslumpen skall
fysiskadenhellerinteinsekterflygandeFör anses

chansenöverlevnaden.för Detkritisk är attspridningsförrnågan som
specialiserade kanförhabitat ettlämpligtpå arterstöta ett varasom

problem.
korridorerellerhabitatremsorberoendedäggdjur kanSmå avvara

sprida sig.framgångsrikt kunnaför att
långlivadeproduceratidspridning ikan utnyttja attVäxter genom

undermarkenförhållanden, kan ligga ilämpligapåfrön i väntansom,
sexuellvisatöverhuvudtaget inteharandradecennier. Vissa växter

förökningendast visat vegetativharvetenskapen.för Deförökning
distansförflyttning.förbegränsningarinnebärallt vad detmed av

denberörasammanhang intedettaiomöjligtDet är nästan att
antalellerfåtalskall hafrågan ett stortomtvistade storaettom man

villvadpåberorFrågansområden.naturskyddadesmå mansvar
fragmenteringenfinns bevara. Omvad detpåbevara och inte minst att

kvarområdenfinns smådet bara ärlångthabitat gått såvisst attettav
på.mycket väljdet inte att a
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naturskogar6.2.5 Om

skogligkräver långhotade skogsarterenighet mångaråderDet attom
gammal skog har minskat imycketandelenkontinuitet. Samt att

landstudieNaturvårdsverketsl900-talet.under ISverige attanges
från på 1920-har minskat 15äldre årandelen skog 140 procentän

RiksskogstaxeringensFärskare analyseridag.till femtalet procent av
äldre skog sentidaarealenminskningdatamaterial visar utanaven

hafrån ha till 832000862 000nedan fjällnärapåverkan gränsen
och 1989-93.perioderna 1983-87mellan

tlerskiktning,kännetecknasvanligenNaturskog grovaavanses
efter mänskliga ingrepp.spårfrånvarodöd vedträd, samt av

beskrivas iså lättlåter sig inteegenskapernabeskrivnaDe ovan
varför analyserindelningsmaterial,skogligttillgängligt av

ålder.baseras skogensvanligen fårutvecklingnaturskogens
Riksskogstaxeringenmed hjälpsådan analysExempel på aven

naturskog delsdefinierathar4707. Manfinns i SNV rapport genom
dvs.definition,Riksskogstaxeringensdels medochålderskravett rent

ålderårende 25skogliga ingreppfrånvaro samtsenaste somenav
på lägstaskogsvårdslags kravårs1979år överstigermed 30änmer

slutavverkningsålder.
inräknadereservatsavsättningarvid analysen att:visar sigDet

har minskatfjällnäranedanSverigei gränsen160 årSkog över norra-
tvååren ochde 20tredjedel under utgörmed senaste canuen

skogsarealen.procent av
periodenområde underkonstant ihar varit140 årSkog över samma-

till år 1993.minskat meddärefter 15och1975-87 procent
deökning undertrenden senastesödra SverigeI snarastär svagen-

år.åldersklassen 160äldstaför denmed undantagåren20

naturskogsdefinitionRiksskogstaxeringensskog enligtArealen
Sannoliktfjällnäranedanhatill 832 000 gränsen.uppgår i Sverige

femdessaskogarna inomskyddsvärdaåterstoden deåterfinns caav
periodenJämfört medskogsmarksarealen.produktivadenprocent av
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ha.minskning med i Sverige1983-87 har det 30 000 Det är norra som
har arealen naturskogminskningen har skett. södra SverigeI även

ökatenligt denna definition något.
till siffrornaskriver sin kommentarNaturvårdsverket i att

invändningsfri. Avsaknaddefinitionen på naturskog inte är av
brukad.behöver inte betyda skogen inteskogliga i åringrepp 25 äratt

blir totalai denskogentittar påOm även avsatts reservatsomman
medbåde jämförtfortfarande tydlig,mindre,minskningen men

på 80-talet.och tillståndet i mittentillståndet 20-taletpå
NaturvårdsverketmetodeninvändningardessaTrots attmot menar

ochreellt problemSverigenaturskogsminskning i är attett omnorra
kommerdecenniet såunder detextrapolerar utvecklingen senasteman

ha halveratsSverigepåverkad skog iarealen gammal, föga attnorra
enligtfaktum skogsnäringendetdetta stårinom 20 år. Mot att

arealerbetydandefrivilligt harundersökningSkogsstyrelsens avsatt
avsiktha förmarkägare sig intemångaskog kapitel 5 sägersamt att

Effekten4.3.nyckelbiotoper avsnittnaturskog elleravverkaatt av
utslag ihunnitintehardessa avsättningar ännuännu ge

datamaterial.Riksskogstaxeringens
södra Sverigeiskog konstaterasökning äldreDen ansessomav

skötselochbörjan seklettillstånd iskogfattigtkunna bero på ett enav
produktionhusbehov tillförplockhuggningfrångått avsom

mellantid ingreppen.industrived med längre

indikerarområdenfrån enstakaundersökningarfinns ocksåDet som
länsstyrelsenVärmland har iskog minskar. Inaturskogsliknandeatt

tillsammanstrakterstuderat tvåi LuleåVärmland och lantmäteriet om
l5-årsdenflygfoton. Underbl.a.hjälpha med senaste10 000 av

naturskogskaraktäridentifierade objektantalperioden har ett stort av
avverkats.

NaturskyddsföreningensJokkmokks kommunFrån rapporterar
rödlistade harmedområden400Föreskogsgrupp Steget arteratt av

sedan år 1987.avverkningförstörtsdelvishelt eller100 genom
kanutveckling intedennaskogsbolagFöreträdare för attmenar

inventeringsmetodanvänder sigextrapoleras, då de av sammanumera
områden.naturskogsliknandesärbehandlaochför lokaliseraatt
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under hösten 1996skickadeSkogsstyrelsen utNaturvårdsverket och
ideellalänsstyrelser ochskogsvårdsstyrelser,enkät tillen

tillde kändehuruvidagälldeFrågeställningenorganisationer. om
haderödlistademedlokalerdokumenterade arter

efter dendvs.1994-1996,under årenföryngringsavverkats nya
alltidintesiggälla. Dettahade börjat rörskogspolitiken om

dåändå intresseundersökningen ärnaturskog, avmen
diskuteras.förändringstakt

förlokaleroch 350mellan 300resultat visarPreliminära att
Omkring 80avverkade. procentrödlistade inrapporterats avarter som

Andelenskogsvårdsorganisationen.frånkommerrapporterna
Antalettill 25minstuppgårnyckelbiotoper procent.registrerade

till 1996,1994från årmed tidenökaravverkningarrapporterade
lokalernavärdefullade ärökarkunskapenallteftersom om var
indikerarmaterialetdelmindregenomgångbelägna. En enavenav

ha.20objektenungefär 1/7 större änha ochmedelareal 14på av
ochinformationde viaskogsvårdsstyrelser attflestaDe uppger
tillsavverkning, åtminstonefrånavståmarkägarefåttrådgivning att

gångerobjekt mångaräddade ärlokaler. Dessakänsligaividare,
biologisktdetrycketantydervilketavverkade, motde attflera än

objekt visar.avverkadeantaletvadhögreskogarna änvärdefulla är

återskaparochbevararÄven sköts påidag sättskogen ett somom
forskaremånga överuttrycker attvärdennaturskogensmånga oroav

gammelskogbefintligadagensmellanglappuppståkommerdet ettatt
bestårGlappetskogenskötta växermodifieratdenoch avupp.som nu

främstavirkesproduktionmedsköttskulturskogarealer somstora som
ochdiameter-ålders-,ensidigharskogmål. Denna en

bottenskikt. Närochfält-artfattigtoftaochträdslagsfördelning ett
finnas sådet intekommeroch avverkas attäldreblirskogardessa

debetydelsenDärmed attnaturvärdenmycket sparaatt avansesspara.
dagensskogarnanaturskogsliknande storbefintliga omvara -

hundra år draoch nyttaöverlevaskall kunnarödlistade avarter om
avverkningshänsyn.ökadedagens
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substrat6.2.6 Om

råder enighet brist substrat de viktigastepåDet även ärattom en av
orsakerna till fortlevnad säkrad.många inte Främstäratt arters

olika nedbrytningsstadier.framhålls bristen på död ved i
relevantoch insekter detvissa organismerFör ärt.ex. mersvampar

de lever det habitat de levertala det substrat Det äränatt om en
substrat och vad habitat.fråga skala vad är ärett ettsomom som

denFöreliggande uppdelning inte anspråk pågör att mestvara
korrekta.

död ved de viktigaste skillnadernaSkillnaden i mängden är en av
Hela landetsmellan naturskog och kulturskog. 39 procent av

lågor ellerrödlistade skogsarter kräver död ved i form stående träd,av
träd för överlevnad. Kvalitetskraven varierardöd ved i gamla sin

nedbrytningsgrad olika organismer.mycket. Olika grovlek och gynnar
variabler. Riktigttvå andra viktigaTrädslag och exponering är

tallved ellerkådimpregneradspecialiserade kräver t.ex.arter senvuxen
Generellt detsolexponerad, och ihålig ek.kanske ärsettgroven

färska döda veden ochintresserade deninsekterna är svampar,som av
äldre. Fåglar ochåterfinns på den vissaoch lavar sommossor

för bon och födosök.däggdjur vedenutnyttjar
mängd dödskillnaden isvenska undersökningartvåI uppmättes

kulturskog och närliggande skog imellanved till gånger25-52
m3sk död vedskogarna innehöll ungefär tvåtvå brukadeDereservat.

Riksskogstaxeringen uppskattarmed vadhektar, vilket i nivåärper
för riket.

Ved, den brändamängder dödElden skapar rikliga ävenmen
substrat.levande veden viktigabrandskadademarken och den utgör

brännmossaoch brända stubbar dykerbrända marken påPå den t.ex.
skador påkan orsakarotrnurkla Denoch senareupp.

insekterbrända barken finner mångaskogsföryngringen. Under den
bränddras till vedVarför vissa insekterlämpliga yngelplatser. är

förändringar barken teori.osäkert. Speciella kemiska i är en
skiljer ocksågamla och levande tråd sigAndelen riktigt grova
trädoch naturskog. Barken på dessa intressantmellan kulturskog är
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den döda vedendet gällerPrecislavar ochför många närsommossor.
har specialist.och sinkvalitetermängdfinns det som var enen

betydelse förimpedimentensnämndeshabitat"6.2.4 OmavsnittI
impedimentensubstrat kangällerdetrödlistade Närde arterna.

förekomstdetbrist på. Främstdel det rådertillhandahålla rörsomen
träd.enstaka grovaav

krävs försubstratmycketosäkerhet hurråder attDet ett somavom
osäkra kunskaper itillmed hänsynLikaså,hotadklara art.en

varandraifrånhur långtsvårtdetspridningsbiologi, sägaattär
kontinuerligbrukar talafinnas. Mankan tillåtassubstraten om

kraftigt, dockökasmängden måsteochtillförsel död ved utanpå att
mycket.för hurriktvärdenatt ange

luftföroreningarOm6.2.7

sker ochskogsmarkförsurningenighet attråderDet att avom
sydvästraiProblementill detta.bidrarföroreningar är störstluftbuma

decennierna.deökat 2-10har därSurhetsgraden senasteSverige. ggr
effektbuffrandeharbaskatjonerförrådlättillgängligaMarkens enav

grundminskar påförrådetdepositionenpå avmot mensyra,av
vissafinns tecken pådetNedfallet kväve attgördepositionen. attav

förändringarperspektiv dessakvävemättnad. Inåbörjarekosystem av
ochsammansättningfloransmellanfinnssambanddetoch nära som

kvävehalt,ochegenskapersyra-bas ärmarkensuttryck förolika
vilkenihellerknappastoch när,huvudfrågan inte utan snarareom,

få.kommerfloraförändringamaomfattning att
detförockså riskenökarmarkensurhetsgrad i attMed ökad

har i sinAluminiumläckeraluminiumet turbundnanormalt hårt ut. en
lågtsynergieffekterochochdjurmångaeffekt påskadlig växter av

Kalciumobserverats.har äraluminiumkoncentration etthögochpH
Landsnäckor,sjunker. ärdåurlakas pHämne somannat som

funnitsskal, haruppbyggnaden sinaförkalciumberoende avav
områden.försuradedrastiskt iminska

det ikraftigt. minstökad Intekärlväxter harKvävegynnade syns
uppskattassmalbladigaTäckningsgraden gräsarterhyggesfloran. av

skerDettadelar Sydsverige.itiomedökatha procent storaän avmer
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på bekostnad risvegetationen och därtill knutnaav
organismsamhällen.

Under de 40 åren har sju 20 oceaniska lavarter södraisenaste av
Sverige försvunnit. Ytterligare nio dem betraktas akut hotade.av som

kvävefixerandeTre släktet Lobaria har i södra Sverigearter av
minskat drastiskt under de decennierna. Gemensamt för dessasenaste
lavar de känsliga för luftföroreningar. Andra lavarter verkarär äratt

hög kvävetillgång. Stadskantlaven förekommer rikligtgynnas av som
i miljöer, har börjat upptäckas på landsbygden itätortsnära ävennu
södra Sverige.

Effekter på floran höga halter marknära förekommer.av av ozon
starkt reaktivt, skadarOzonet, bl.a.är växternassom

fotosyntetiserande delar.
Ännu kan entydiga teckeninte några på det föreliggerattman se
sk. växthuseffekt. temperaturökningEn skulle den inträffadeen om

slå del de nordliga i Sverige och samtidigt medgeut arterna atten av
antal värmekrävande invandrade.ett stort arter
problem bevarandesammanhangEtt i luftföroreningar,är att

försumings- och klimateffekter halt vidinte gör reservatsgränsen.
har minskad hänglavsförekomst skyddadeMan iävent.ex. noterat

områden Västernorrlands län. enda effektiva åtgärden föri Den att
luftföroreningamaminska den på skogenutövar är attstress som

minska utsläppen skadliga ämnen.av

biobränsleanvändning6.2.8 Om ökad

Vid beräkningar potentialen för biobränsle vanligenutgårav man
ifrån från den idag genomförda skogsavverkningen, dvs.rester grenar

TWh del gallringsvirke tilloch ca. upp 2065-80 samttoppar en
före detta jordbruksmark kan tillkomma ochTWh. Energigrödor på

och ingårbidra med ytterligare 20 TWh. Stubbar, döda träd lågorca
denna potential. Biobränsleuttag förutsätts ske medinte i samma

hänsynskrav vid för skogsindustrins behov.uttagsom
Vid avverkningsrester det skogens näringsbalansäruttag somav

kan påverkas. kan undvikas aska återförs till skogen.Detta attgenom
detta skall miljöeffekter studerat. Bl.a.Hur ske negativa välärutan
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takt.låg och jämninäringsämnenså denbör askan härdas att avger
rödlistadeförbetydelsebarrträd har ringafrånAvverkningsrester

förFramför alltvärde.lövträd harAvverkningsrester störrearter. av
livstiddärmed längreochdimensionerkan hadessa grövre somatt en

problemdettahanteraved. ärdöd Ett attformsubstrat i sätt attav
Studier visarhygget.påavverkningsrestemamängd attlämna viss av

floranpåverkan påså blirlämnas10-30 resternaprocent avom
undvikaheltlämpligtdetVidare uttagmycket liten. attär av

ädellövskog.frånavverkningsrester
huruvidaavgörande förbiobränsleförBetalningsförmågan är

avverkas. Idagskogtillledaande kommerbiobränsleutnyttj attatt mer
skogsavverkning.ökadmotiverabränslesortimentetkan inte

Ochbränsleflisen.med minst 50betalas änMassaveden procent mer
enbartpotential ioutnyttjadfortfarandedet finns storen

avverkningsresterutnyttjandetskattarNUTEKavverkningsrester av
dagsläget.TWhtill tio i

lövrikaleda tillskulle kunnaBiobränsleefterfrågan att
bränslesortimentetgrundpåavverkasmarginalskogar att gerav

vitryggigadenförnegativtkandraghjälp. Detta t.ex.ekonomisk vara
Å sidanandralövskog.vansköttäldre,i justtrivshackspetten som

de hållskanigenväxningssuccessioner attdetfinns gynnas avsom
skulle detundveksbränsleskörddennaOmdelvis typöppna. av

frågaiskogsbiotopenbiobränslepotentialen, då ärpåverkamarginellt
sällsynt.väldigt

omfattandeuppståkan ärproblemEtt annat ensom
vididagdetriktar sighemvedshuggning mot sparassomsom

döda träd.lövträd ochalltframföravverkningar -
energibehovsamhälletsdelellerheladärscenario storI ett av

problembildenblirskogsråvaramedtillgodosesmåste annan.en
intensivodlas.skogsarealendellösningarTänkbara är storatt aven

olika slagnäringstillförselerhållstillväxtDen extra avgenomsom
intensivodling.videnergiförbrukningökningenuppväger av

mycketmedskötasdå behövaskulle storarealenResterande del av
idagdeninnebäraskulleframtidsscenario atttill Dettahänsyn naturen.
fickskogsmarkmiljömålen påuppnåförfastlagda strategin att

iVarierande intensitetpågickstrategiEn utomprövas. ensom
kommittén,skogspolitiskadendiskuteradesutnyttjandet skogen avav
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ansågs lämplig vid det tillfället.intemen
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SKOGHURMYCKET7
SKYDDBEHQVER -

BEDÖMNINGSUNDERLAG

Sammanfattning
beräknautgångspunktema fördärmed forskare,hearing attVid en

antalframkomdiskuterades,skogsmarkskyddsbehov på ettett
införtveksamhetförelåg göraattDetmöjliga ävenansatser. en

osäkerhet.vetenskapliggrundpå avprognos
behovetskattningharberedningen attuppdragPå avavenav

genomförts.fjällnäraskogsmark nedan gränsenproduktivskydda
fallvissahelt eller isyftarmarkanvändningskyddMed somavses

miljömål. Dagensskogsvårdslagensuppnåtilldelvis att
skogligtbefintligtapplicerats påharkunskapnaturvårdsbiologiska

nödvändigtdet varitpunkter harflertalPåinventeringsunderlag. ett
saknats.dataerforderligadåuppskattningar,göraatt

20beräknatsharsiktpå lång anta attSkyddsbehovet attgenom
skogsmiljöerutbredningen ärursprungligaden somprocent avav

lövrik skoggammal ochnaturvårdssynpunkt främstintressanta ur -
behövs.-

9-16analysenskulle enligtår procent40sikt caPå lång av
dettaskyddas. Ilandsdel behövaberoende påskogsmarksarealen,

tillbakaträngdaåterskapandeochrestaureringingår även av
befintligaskulleårsikt 10-20På kortareskogsmiljöer.

naturvärdenutvecklingsbaraeller snabbthögamedskogsmiljöer
ha000till 900skattasdessaOmfattningenskyddas.behöva caav

idagvadskogsmarksarealen, ärutövereller 4,2 procent somav
skyddat lag.i

påfördelningrödlistadehar deuppdragberedningens arternasPå
återfinns irödlistadeFlestanalyserats. arterolika skogsbiotoper

forts.ädellövskog.alltframför isödra Sverige,
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Sammanfattning, forts.
Riksantikvarieämbetet har redovisat det finns goda möjligheteratt0

samordna skydd kultunniljövärden och biologiska värden.att av
Genom kombinera Skogsstyrelsens och Naturvårdsverketsatt0
skattningar befintlig skyddsvärd skog och de kostnader deav
redovisar för inköp mark, kan omfattningen vadav av
myndigheterna betraktar skyddsvärd skog skattas tillgrovtsom ca
500 000-800 000 ha.
Beroende på hur arealen skattas och vilkenpå kostnadsuppgift0 som
används blir värdet dessa 9-18 miljarder kr.av

skall skyddsbehovet skattas7.1 Hur

Miljövårdsberedningen skall enligt sitt direktiv skatta skyddsbehovet
på skogsmark. Beredningen anordnade därför hösten hearing1996 en
där förutgångspunkter långsiktigt dimensionera skyddsbehovetatt av
skog diskuterades med antal inbjudna forskare inom biologi,ett
ekologi och skogstaxering.

Frågan visade sig inte något entydigt Detväntat restessom ge svar.
också förbehåll för överhuvudtaget försöka kvantifieraatt ett
långsiktigt skyddsbehov på grund allmänt dåligt kunskapsläge.ettav

allmänna uppfattningen det fanns behov skyddaDen att ettvar av
den biologiskt värdefulla skog finns kvar. kan lång tid förDet tasom
önskvärda biologiska kvaliteter utvecklas, god hänsynävenatt tasom
vid skogsbruk, vilket innebär risken små avskumaäratt stor att
populationer dör på grund slumpfaktorer.ut av

Vidare rådde det enighet kan behandlasSverige intestor attom
enda område. Skillnaderna mellan olika avseenderegionerettsom

artförekomst, geologi markanvändningshistoria förklimat, och är
ansågs också värdefullt försöka samköra biologisk ochDetstora. att

ekologisk information med det hittills produktionsinriktade skogliga
syfteinventeringsmaterialet, i skapa sig för ändamålet god bildatt en

utifrån det material finns.som
Slutligen förordades nyanserad skydd skog.påen mer syn av

företeelserVissa viss mängd lövdominerad skog borealtit.ex. etten
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för alloch ställelandskap nödvändigt påinteär ettatt spara samma
andelen hålls på viss nivå ikan räckaframtid. Det sett ettatt

förbisesaspekt, riskerarlandskapsperspektiv. viktigEn attsomannan
rollmänniskansinrättandetbara fokuserar på ärreservat,avom man

stömingsfaktor.som

analyserTidigare

skogspolitiska kommittén år 1992,gjordes denanalys åtDen som
tidigarebetänkande, den endadettahar tidigare ivilket ärnämnts

genomförtsfrågeställning ianalysenkvantitativa somav samma
med hjälptidspressskedde under vissAnalysenSverige. av

databas.Riksskogstaxeringens
tillsträckte sigskogsbrukets hänsyn1Utgångspunkterna attvar
2skogsvårdslag,årskrävdes i 1979den nivå som

ikunskapsläge olikadåligtförsiktighetsprincipen processerom-
miljöbelastningarframtidaosäkerhetochskogsekosystemen om

föreliggamarginaler, 3 det ansågsmotiverade tilltagna ett
ochvåtmarker, ädellövföreteelserrestaureringsbehov Vissa t.ex.av

skapa4Sverige,granskogar inaturliga attgenomnorra
dynamikfunktion ochnaturligaskogsekosystemensförutsättningar för

de ingåendeflertaletbevara ocksåkunnatrodde sig arterna.avman
kriterier iomformades till möjligautgångspunkterdessaDå

äldreskogresultatet alldatabas blev änRiksskogstaxeringens som var
fem1979 skulleslutavverkningsålder enl SVL attlägsta sparas,

lövdomineradeskyddadeskulleskogsmarken utgörasprocent avav
äldre skogandelenskulleskärgårdsskogallskogar, samt attatt sparas

tilluppgå tioskullesödra Sverigei procent.
reservatsbehov påblev 15resultatet procentDet ettsammantagna

tjällnära Omnedanskogsmarkenproduktiva gränsen.denav
bedömdesökade,brukandetvardagligahänsynen vid det avsevärt

halveras.behovet kunna änmer
och för lågtför högtbåde förkritiseratResultatet har blivit att vara

framkommit någraerfara inteberedningen kunnatdet har vadmen-
antagandena.förslag förbättringarkonkreta på av
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Möjliga ansatser

grundläggande krav för MiljövårdsberedningenEtt attvar en ny
analys skulle kunna med tillgänglig kunskap och på den tidgöras

förstod till förfogande inom arbetet med betänkandet.som ramen

möjlig.Om sig med kvalitativt relativnöjer årett ansatssvarman en
prioriteringstal för vilken skogAnalysen går då påut att typge av

kommandeeller till vilken del landet skall rikta deav man
Exempel på sådana prioriteringsgrundernaturvårdsansträngningama.

fördelning olika skogsbiotoper olikakan rödlisteartemas på ivara
delar landet. kan också titta på särskilda medMan arterav
huvudförekomst s.k. internationellai Sverige, Det äransvarsarter.
emellertid från miljömålet på detta då detsätt,attett avsteg resonera

fastslaget förekommande skall bevaras.naturligtär att arter
ha för funktionkan betydelse ekosystemensVissa större änarter

andra. vilka det kan riktaOm sig ärtror veta manman
deras livsmiljöer.naturvårdsansträngningama mot

historiskt material och identifierakan söka information iMan även
mycket omfattning,skogsmiljöer har minskat i t.ex. genomsom

antagande minskningen har ellerändrad markanvändning. Under att
funktion dynamikkommer inverkan på långsiktig och iha negativatt

graden omföring till ellerdessa skogsmiljöer kan natuitypannan
prioriteringsgrund.ägoslag utgöra en

studera antalalternativ kvantitativtEtt ärett att ettger svarsom
delarlandskapsplanerade områden i olika Sverige.representativa av

kännedom och biologiska kunskaperOmrådena skall utifrån god lokal
naturvärden. resulterar behovha inventerats på befintliga iDetta ett av

skydda eller särbehandla skog syfte bevara naturvärdena.iatt att
Omfattningen den påkallade hänsynen området kaninom somav ses

för eller landsända.skattning regionen en
Fördelen med metoden skattningen har grundar lokalasig påär att

bedömningar det specifika problemet Hur mycket skydd ärav
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nog".
Anledningen till metoden inte det blir väldigtatt använts är att ett

litet urval, då de områden landskapsplanerats ochnoggrantsom
dokumenterats så länge få. Det ocksåän tveksamt deär är ärom
representativa. Osäkerheten hur mycket dessutomär ärom som nog

det studerade områdetäven litenstor areell omfattning.ärom av

ArtDatabankens information rödlistade och fyndplatser kanarterom
utnyttjas för bedömning omedelbart skyddsbehov. Fyndplatserettav
för rödlistade skulle kunna kartläggas, arealmätas ocharter sedan
ligga till grund för förslag avsättning, eventuellt inkluderandeett om
någon schablon för kantzoner.

Fördelar med metoden den baserar sig påär verkligaatt
förekomster rödlistade arter.av

förMotiv välja dettainte utbredningenatt angreppssätt är att av
rödlistade dåligt känd. Kunskaper fragmenteringär ocharter om
utdöende indikerar vidare det inte säkert skydd befintligaatt är att av
förekomster räcker för långsiktigt klara de ingåendeatt arterna.

Att grunda bedömning skyddsbehov på enskilda ekologiartersen av
kräver analyser de vill bevara godarter samtnoggranna av man
kunskap skogstillståndet. Utifrån den kunskapen formuleras olikaom
lägsta värden för habitat, substrat inom landskap. Sedanetc. ett

alla behov deni region bevara dem.arters attsummeras man avser
Fördelar med metoden får hög sannolikhet för deär att attman en

studerade skall klara sig. Den geografiskt täckande.arterna är även
Metoden har i USA både för den fläckiga ugglan ochanvänts
grizzlybjörn.

Nackdelar dagens kunskap medgerinte helhetsgreppär att ett som
innefattar de rödlistadel 900 skogsartema. Förmodligen skullet.ex.
det också uppstå konflikter mellan olika krav. Tillgängligtarters
skogligt indelningsmaterial saknar i utsträckning variablerstor som
har betydelse för mångfalden död ved, förekomst jätteträdt.ex. av

trädkontinuitet.samt

För minska osäkerheten skyddsbehovsskattningi kan delaatt en man
åtgärderna tiden, dvs.i formulera skyddsbehov på kort sikt ochettupp

9 .SYR/1997:97
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påtänkas krävaskanvadkvalitativtföra somett resonemang ommer
sikt.lång

utifråndiskuteraskanskydda skogbehovetlångsiktiga attDet av
lämpligbehovenskildafinns artersundersökningarde avomsom

detillhörvälstuderadedeantagandet ärUnder arterlivsmiljö. att som
livsmiljökrav påderasbörkänsligastegränssättande eller vara

detillhörvälstuderadede arternavägledande. Om merattantarman
medökasnivånacceptablalägstadenmåste enfördragsamma

skogslandskap.olikasäkerhetsmarginal förbedömd
förekomsterkändagrunda sig påkansiktkortpåSkyddsbehovet

hjälpmedskattningellerområdenvärdefullabiologiskt avenav
hotbildMed stödinventeringsmaterial. motskogligtrikstäckande av

sällsynthetellerfrånvarosubstratochhabitatpå samt avbristarter,
skyddasskalldessaför attkan argumenteranaturliga manprocesser

någotpå sätt.

tillunderlaganalysersärskildaBehov somav
bedömningarfortsatta

med demdiskussioner5Översikten kapdagkunskapsläget i samtav
ytterligareinhämtningföranleddeforskar i ämnet avsom

bedömningsunderlag.
explicituppdragladerdärförMiljövårdsberedningen ettut som
skogligtbefintligtochkunskapdagenshurvisatillsyftade att

särskildaochRiksskogstaxeringeninventeringsmaterial t.ex.
Hurfråganpåföranvändaskannaturvärdesinventeringar att svara

månmöjligasteiskulle taAnalysenbehövs.skogskyddadmycket
varierandepåverkanmänsklig samtiskillnadertillhänsyn

Behovetförutsättningar.biologiskaochgeologiskaklimatologiska,
och skogstyperregionerolikaförhektariredovisasmöjligtskulle om

rödlistadedeuppgiftArtDatabanken i presenteraattfickVidare
regioner.olikaochskogsbiotoperolikapåfördelningarternas

medinkommit rapportRiksantikvarieämbetethar omSlutligen en
utbredning.areellakultunniljövärdenas

7.l.2-4. RapporternaavsnittirefererasuppdragdessaResultaten av
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finns dessutom bifogade bilagor:som

Bilaga vilken omfattning4: I måste arealen skyddad skog i Sverige0
utökas för biologisk mångfald skall bevaras Per Angelstam,att -
Leif Andersson

Bilaga Rödlistade fördelning på olika skogsbiotoper iarters0
frånSverige ArtDatabanken Ulf Gärdenfors, red.rapport-

Bilaga Vidsträckta kulturmiljöer i skogen frånrapport0 -
Riksantikvarieämbetet Leif red.Gren,

Skyddsbehovsanalys referat7.2 -

MiljövårdsberedningensPå uppdrag har Angelstam, docent vidPer
Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för naturvårdsbiologi och
Leif Andersson, konsult från utifrånPro antal antagandenNatura ett
skattat vilken omfattning arealen skyddadi skog i Sverige behöver
utökas för biologisk mångfald skall bevaras bilaga 4.att

Utgångspunkter

från naturligt förekommande svenskaAnalysen har utgått att
skogsarter skall bevaras, från befintligt skogligt inventeringsmaterial,

kunskap naturvårdsbiologin. Analysendagens inomsamt avser
produktiv skogsmark nedan för fjällnära skog. användaDegränsen
metoderna finns väl dokumenterade för kunna modifiera analysenatt
med kunskap eller med andra bedömningar.ny
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uppdeladeresultatenHur är

mycketsigdem skiljerileveroch deskogarSveriges arter som
iDärför redovisassig. rapportenbefinnerlandetberoende i manvar

geografiskt,fyrapåuppdelathektarskyddsbehov ibedömtett
ianvändsvilkaolika regionerkulturhistoriskt ävenochbiologiskt

mellansvenskadenädellövskogsregionen,nemorala3: denkapitel
borealadenbarrskogochädellövskog samtmellanövergången

del. varjeInordligochsydligdelas ibarrskogsregionen enensom
skogsmiljöerolikai 14delats indessutomhar skogenregion som

borealefter störning,successionborealekologisktskiljer sig åtockså
nemoralsuccession,nemoraltallskogar,brandprägladesumpskog,

topografisktgråalskog,ask/almskog,bokskog,ekskog,sumpskog,
betesmarkträdbevuxensandbarrskog,kalkbarrskog,skog,betingad

busksnår.och

skyddsbegreppRapportens
innebärdetfrånvidgats attskydd har ipå manrapportenSynen som

ingrepp,mänskligafrånområde t.ex.undantarlagstödmed ett
förelleringåendeförsigoptimalt arterinteskogsbruk. Det vareanses

Ändåutveckling.fri ärförskogenlämnafallsamtligasamhället iatt
frånför avstegbegreppsamlathabetydelsedet ettattav

skydd iärbrukande". Begreppetoptimaltproduktionsekonomiskt
tillåtabevara,förbehövsnågot attdefinieratrapporten somsom

kvalitetervärdefullabiologisktåterskapaellerutvecklandet somav
enbartskogsbrukrationellttillgodosedda ettkaninte somavanses

lågavirkesproduktionvärdefullochefter genomstorsträvar
volymsenhet."prisoch högtvolymsenhetdrivningskostnader perper

olikaibehövsskyddfastdetslåsbehovolika attharolikaDå arter
storleksskalor:

träd;mindreoch-träddetaljnivå grupper av0
hektar;tiotalsfleratillhektarenstaka-någotbeståndsnivå0
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landskapsnivå -från hundra hektarnågra i södra till fleraSverige0
tusentals ha i Sverige.norra

Skydd i olika skalor hellerinte fullständigt utbytbara motanses vara
på detaljnivåHänsyn grunden för klaravartannat. utgör att

miljömålen. hänsyn dock sällan föremålDenna för skydd med stödär
naturvårdslagen. Analysen koncentreras därför till behovetav av

skyddade områden bestånds- och landskapsskalai och utgår från den
detaljhänsyn dagens skogsbruki den förbättras allttas samt attsom

kunskapeftersom tillkommer.ny
Skyddet kan också ha olika tabellintensitet 7.1.

målsättningsklasser.Tabell 7.1 I skyddsbehovet i olikarapporten anges
skogsvårdsorganisationenSystemet nyligen utarbetat Förär attav

på naturvård skogsbeståndtydliggöra vilket bör bedrivas i olikasätt är
skogsvårdsorganisationen i färd med arbeta framatt ett system av
målsättningsklasser för den skogliga planeringen. Dessa

långmålsättningsklasser har tidshorisont minst omloppstid tillen en
åtgärdernaskillnad enligt skogsskötselkartan har kortmot ettsom

årtidsperspektiv 5-10

målsättningenKod Beskrivning av

Naturvård områdetproduktionsintresse där lämnasNO utan
utveckling.för friOrört

Naturvård områdetproduktionsintresse därNS utan gynnas av
fårkräver återkommande naturvårdande Skötsel.eller Uttag

endast det naturvårdsskäl.motiverasgöras när av

mål med uttalat produktionsintresse ochKombineradeK ett
naturvårdsintresse vida generell hänsyn.överstigerett som

detaljhänsynProduktion Generell hänsyn i formmedPG av
hänsynsytor; enligt SVL 30och minst
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och klarar virkesskörd medVissa minimumarter ettprocesser av
hänsyn. Andra kräver hävdpåverkan upprätthålls,viss t.ex.att en

gräsbevuxen och gles bete. Ytterligareskogen hållsattgenom genom
för avverkning. sådan känslig skogsmiljöandra mycket känsliga Enär

fått sköta sig själv och hysergransumpskogär t.ex. somen som
och lavar.sällsynta vedsvampar

Metoder

flera olikagenomförts bristanalys medAnalysen har som en
Rikskogstaxeringen, skogsvårdsorganisationensinventeringsunderlag

ÖSI ochprivatskogsbrukets markskogsinventering påöversiktliga
har formulerat delsnaturvärdesinventeringar.olika Man ett

fylltvilket bedöms behövaskydda skog,långsiktigt behov att varaav
behövabehov vilket bedömsdels kortsiktigtinom 40 år, ett varaca

fyllt år.inom 10-20

bevaraVad det villär man
förindustriellthävdats pånaturligt ellerskog utvecklatsEn somsom

vidmakthålla i Sverigekunnastrukturervis har vissa antassom
har referensenskogsarter. Sverigenaturligt förekommande I norra

före det sekletsha sistadetvarit landskapet antas sett utsom
skogsbruk. södra SverigeFörlandskapsomvandling ärgenom

underlandskap funnitsdetproblemet komplext, sommenmer
ha haft förutsättningar1800-talet1000-tal till början påperioden antas

hotadede idaglivskraftiga populationerhysa arterna.att av
naturlandskapundersökningar ihistoriska data ochfrånInformation

trädslagsblandningnaturliga skogamasskatta dehar föranvänts att
och åldersstruktur.

förrsåg detHur ut
skogsmiljö harhysa visshar förutsättningararealerHur attstora som

Riksskogstaxeringensståndortsegenskaper ipåskattats tittaattgenom
näringstillgång ochmarkenssamband mellandatabas. finnsDet ett

ochmed tillhörandefuktighet och de ekosystem arter somprocesser
skogenbeaktat hur andelharnaturligt utvecklas där. Man även stor av
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bebyggelse.åker ochägoslag,tillomförtsi region t.ex.annatsomen
naturligadenskattningenharomföringen varitOm stor av

förekomsten höjts.

nivåacceptablaVad lägstaär
harSomligalivsmiljö.visstillknuten arterorganismEn är en

skall Omdenhurspecifika krav på t.ex.tämligen ut. genomman
kommerlivsmiljövissomfattningenminskarskogsavverlcning av en

livsmiljödennaberoende attindivider de ärantalet arter avsomav
minskar linjärtindividantalet intevisarForskningsresultatminska. att

händer detförstdet sålivsmiljö. Snararemängdminskad är attmed
nårlivsmiljö så småningomkvarvarandemängdenmycket.så Närinte

föroch riskendrastisktsjunkaindividantalet attnivå börjar attvissen
för vadtröskelvärdenåttharkraftigt. Manökar ettförsvinnerarten
debevaravillmängd livsmiljö arteracceptablalägstaär manomsom

finns där.som
hotadetröskelvärden allavilkaintekanVetenskapen ännu svarge
10-30dåryggradsdjur visarstudier påflertal atthar. Men ettarter

återstårlivsmiljöförekomstenursprungligadenprocent av enav
drastiskt.överlevnad För växterlångsiktigförsannolikhetenminskar

uppgifter.sådanasaknasryggradslösa djuroch
förskydda skogbehovetlångsiktigapå detmått attfåFör ettatt av

tröskelvärdetantagitsdetmångfalden harbiologiska attdenbevaraatt
naturtillstånd"de iintervallet ovan ettmitten20är procent avav

depåtröskelvärdetapplicerathararealema. Manförekommande
förekommaträdslagsblandningarochåldersklasser ansessom

detbedömervadbrukade skogen attdensällan i änbetydligt manmer
gammalsådanapåExempel"naturlandskap". ärfanns i ett

lövträd.inslagmycketmedgranskogeller stortask/almskog av
dödindelningsmaterialetskogligai detinteEgenskaper synssom
ellersäkerställaskunnamm.trädträdkontinuitet, antasved, grova

formuleradedetforinomomfattningtillräckligutvecklas i ramen
deområdenförutsättningenunder rättattskyddsbehovet. Detta -

väljs.värdefullabiologiskt mest -
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Resultat

Vardagshânsynen
resultatdelen bedömningen naturhänsynen vidI görs att tassom

tillräckligt.avverkning bra, dock ställning till det ärär utan att ta om
minskarframhålls också den omfattande detaljhänsynenDet att

behovet skyddade områden, kan inte det helt.ersättastörreav men

Långsiktigt skyddsbehov
landskapsskalanår. bestånds- ochMed lång sikt 40 Iavses ca

selångsiktigt på olika skyddaidentifieras behov sättattett av
skyddsbegrepp ungefär eller 2,2Rapportens tioavsnittet procent

nedanförskogsmarkenhektar den produktiva i Sverigemiljoner av
sedanlångsiktiga behovet delasden fjällnära tabell 7.2. Detgränsen

skydda skog på kortrestaureringsbehov och behovi ett attett avupp
sikt.

Skyddsbehov på kort sikt
siktskydda skog på kortår. BehovetMed kort sikt 10-20 attavavses

bedömsförekommande arealen med skogden idagutgörs somav
betydelseväsentligutveckla värdeninnehålla eller snabbt kunna av

idag harmångfalden. den skogför den biologiska Ombevaraatt som
tillbedöms denna areal uppgålagskydd medolika former inte tasav

produktivadeneller fyraungefär 000 ha900 procent avca
arealernedan fjällnära Dessaskogsmarksarealen utgörsgränsen. av

utvecklingsstadier i vissa.och lövrikagamla skogar alla skogstyperav
påbra måttalla gånger någotkonstateras åldern inteDet äratt

tidigareskyddsbegreppetförekomst naturvärden. Då nämntssomav
olikaskydda skog delats påbehovetvidgat, harär att uppav

skyddsbehovetUngefärtabell 7.1. 80målsättningsklasser procent av
meddvs.eller NS,målsättningsklassema NObedöms behöva ha

enda mål för markanvändningen. Dettanaturvård motsvararsom
fjällnäraskogsmarken nedanha eller700 000 tre procent avca

avräknade dettafrivilliga avsättningar inteSkogsnäringens ärgränsen.
behov.
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Restaureringsbehov
del detDen långsiktiga behovet innebär naturvärdenattav som

behöver eller återskapas för fortsatt skydd, 940 000 harestaureras ca
eller drygt fyra betecknas restaureringsbehov. Dettaprocent, som
behov har grund markanvändningenuppstått på har ändrats,att attav

trädslag frånskog har anlagts t.ex. byte ädellöv till iannan av gran
södra Sverige eller grund ensidigt gynnandepå vissa trädarterav av

skogsskötsel. Mark bedöms behöva för restaureringavsattgenom vara
period.inom 40-årsen

värdefullaDå den tillgängliga biologiskt arealen minskar och
restaureringsbehovet ökar längre söderut kommer, drasman

drabbat miljöskuldslutsatsen södra Sverige större änäratt av en
längre markanvändningshistoria.det bero påFrämst ennorra. anses

beaktaAtt
framräknatsframhålls de skyddsbehovDet är angett utan attatt som

frivilliga se 5.3 dragits ifrån.skogsnäringens avsättningar avsnitt
frivilliga lagbundna naturvårdarbete bedömssåvälNäringens som

till milj ömålets uppfyllnad. Informationen debidraga högsta gradi om
föremellertid för knappfrivilliga avsättningarna attanses vara

med dessa arealer.skyddsbehovet minskatredovisa
kan belysas med tillgängligtviktig fråga inteEn somannan

fördelar områden olikahur skyddsbehovet sig pådatamaterial är av
data kontinuerlig bestårstorlek. Riksskogstaxeringens inteär utan av

hittillsdå huvudsyftet med taxeringenglest Dettanätett provytor.av
produktionsdata på länsnivå.skogligvarit att ge

biologisktmöjligt denhar det inte varitDessutom att ange
belägenhet regionvis.värdefulla skogens Rapportennärmare än ger

skyddsvärdaexakt skall söka denvägledningalltså ingen om var man
material.information kan hämtas i andradockskogen. Detta är som



bedömningsunderlag. 1997:97mycket SOU130 Kap 7 Hur ...-

areal l ha thaSammanfattning resultaten, 000Tabell nästa sida7.2. av
boreal,nordligt boreal, sydligtskogsmarksarealen isamt procent av

ochenl. Skogsstyrelsennemoral regionerboreonemoral och region
Naturvårdsverket 1997.

ha någonskog börLångt Långsiktigt behovbehov: avav som-
överstigandevälKombinerade mål" naturhänsynmålsättningsklassema

från skogsbruk ellerundantag"Naturvård Orördgenerell hänsyn,
åtgärdernaturvårdandeaktivadito, med behovNaturvård Skötsel avmen

årinom 40ca
skydda skogbehovetdet långsiktigadelmängdbehov:Kort att somavav-

idagexisterar
långsiktiga skyddad skogbehovetdelmängd detRestaurering: avav-

idaginte existerarsom
det kortsiktigavalt lyftabetesmark viträdbevuxenBete: Areal att ursom-

med gränsdragningpå grund problembehovet denna redovisning moti av
Betebehov RestaureringLångt behovodlingslandskapet Kort ++

bedömskortsiktiga behovetdelmängd detbehov NO+NS:Kort somav-
Naturvårdeller"Naturvård Orördmålsättningsklassemabehöva ha

skogsbruk.frånundantasSkötsel dvs.
skogsmarkskyddadNaturvårdslagenstödMedSkyddat lag 1997:i av-

Skogsstyrelsen 1997.ochNaturvårdsverketenligt
iskydda skogKortsiktigt behovN0+NS: attBrist i kort behov av-

1997, dvs. de arealerskyddad skogi lagNO NS minusochklasserna som
betydelseinnehålla avgörandevärdenpå biologiskakort sikt bedöms av

miljömålets uppfyllnad.för
trädbevuxenskogsmarkproduktivha thaTotal areal: areal 1 000 samt-

1990-1994Riksskogstaxeringenenligtregionnaturbetesmark respektivei
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fördelning på olikaRödlistearters7.3

referatskogsbiotoper -

de rödlistadeberedningens uppdrag redovisatArtDatabanken har på
landet.och olika delarfördelning olika skogsbiotoper ipåartemas av
avsnittbilaga 5 har tidigare iResultatet omnämntsrapportenav

6.2.1.
södra Sverige,finns flest rödlistade idetframkommerDet arteratt

rödlistearterantalettill ädellövskogenflertalet knutnaär samt attatt
södraiutanför respektive regionförekommerinte är störstsom

Sverige.
och södra Sverigeskillnaden mellanOrsakerna till varaansesnorra

synnerhet isödra iartantal i Sverige,generellt högreett
markanvändningshistoria ioch intensivarelängreädellövskogama, en

Sverige.skyddats skog ihittillssöder detsamt att norramer
rödlistadeskyddar flestsignalenentydigaden arterTrots att man
ArtDatabankenvillSverigesödranaturvårdsinsatser igenom

heller. 500tillfredsställande iinteunderstryka situationen äratt norr
framhållssödra Norrlandrödlistade irespektive 800 arter norra resp.

detta.tydlig indikation påsom en
påfår fokusera sigbevarandearbetet intevidare attDe attmenar

lågproduktivarealerolyckligtareal.uppnå viss Det storaomvoreen
naturvärdenade hotademycketskyddades, dåskogbilligare av

avgörandeskogar.dyrare Detåterfinns produktivai somsesmer
redansärskild hänsyn. Ibrukas medskyddas ellerområdenvilka som

nedhuggningskogslandskap bidrar varjefragmenteradestarkt av en
demellanökar kraftigtavståndenmed rödlistadelokal attarter

småningomför lokala och såoch riskenåterstående populationerna
ökar.utdöendenfullständiga

tillkommentarerskriver i sina attArtDatabanken rapporten
arealerfrågan hurkopplas tillkanresultaten knappast storaom

mångfalden. Debiologiskadenför klaraskyddad skog krävs attsom
överhuvudtagetanalyssådanfrågande till huruvidaocksåställer sig en

möjlig.är
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referatKulturrniljöaspekter7.4 -

RAÄ VidsträcktaRiksantikvarieämbetet i sin rapportger
skyddunderlag för samordningkulturmiljöer skogen bilaga 6i av

mångfald och kulturmiljöer.för biologisk
RAÄunderlag fram tillinledningsvis till dethänvisarDe togsom

kulturmiljöer vidkommitté bevarandeskogspolitiska1990 års avom
markberedning det enskilt hotetskogsbruk: framhöllsDär störstasom

Vidare förordadessamband med skogsbruk.kulturminnen i störremot
individuellåldrar anpassningblandning trädslag och samt avenav

bättretrakthyggesbruketoch alternativ tillavverkningen tarsom
exempelvis blädning.hänsyn till kulturspår,

RAÄ människans rollunderstrykerföreliggandeI rapport som
i södraSydsverige.speciellt i Deformare ekosystem, attmenarav

bönderflertusenåriga påverkanhar denSverige gynnat agrartav
gräsekosystemen påochochvärdefullt löv Lövgräs. anses

brunjord.jordmånsbildningenha påverkatmarginalen också mot
mångfaldbiologiskakopplat till denintimtDetta ärsammantaget som

Sydsverige.i Atthotad skogen, åtminstonei reservatär genomnu
till målenmotstridigtdessa områdenurskogar iförsöka skapa ses som

till kultunniljövården.mångfald och hänsynbiologiskbevaraatt
leder tillforskningsinriktningdelvisVidare redovisas ensomnyen

uppfattades dekulturrniljövården. Tidigareinompraxisny
kapitelandrakulturminneslagensskyddaskultunninnen omavsom

ellerpunktobjekt, ruinolika slagfrämstfornlämningar t.ex. ensom av
börjat fådecenniet harunder detgravhög. Först senaste uppmanen

tiotalskan omfattasammanhängande fornlämningarförögonen som
ljuseftersom de kastathektar,hundratals övertill nytt

skogsområden södra Sverige.dagens imarkanvändningen i
forntidakulturmiljöeromfattande dessa utgörsDe mest avav

utsträckningskogsmark. deni Iidag vanligen belägnaodlingsspår,
bortodlade ellerodlingsmark de oftastfunnits pådessa lämningar är

gravar,såväl synliga lämningarfragmentariska. Områdena utgörs av
formmark osynliga ieller hackerörodlingsrösen avovansom
haodlingsspårhärdar Dessakulturlager, husgrunder, stortansesmm.

kulturhistoriskt värde.
höglandetsydsvenskafrämst på detåterfinnsHackerörsområdena
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och i skogsbygdema i Götalands inland. undersökning frånEn
Växjötrakten identifierade hackerörsornråden på fem procent av
landarealen inom område på ha. Hackerörslilcnande10 000överett
röjningsrösen har under år påträffats nordöstra Uppland,iävensenare
i vad kan betecknas utmarksmiljöer. areelltDesom numera som

odlingsröse/hackerörstyp återfinnsutbredda fomlämningama av
varierandeuteslutande på lättare och sandmarker och imorän-

topografi. Enbart skogliga produktionsdata idag föga vägledningger
förekomst hackerörsområden.om av

RAÄ hackerörsområden,för samordning antalettargumenterar av
med skydd skogensredan har lagskydd 2 kapKMLett genom avsom

behov referensområden förbiologiska mångfald. hänvisar tillMan av
värdefull information detframtiden. Hackerörsområdena ger om

förhistoriska brukandet marken.av
lämpliga ingå skyddade skogarAndra kulturmiljöer i ärär attsom

förhistoriska boplats- ochandra agranniljöer,vissa typer av
kultunniljöer, bergsbruksmiljöer miljöerfångstmiljöer, samiska samt

finns tämligenande eller tidig skogsindustri.med husbehovsutnyttj Det
och utbredning fornlämningargod kunskap förekomst genomavom

förligger till grundåterkommande rikstäckande kartering somen
RAÄ:s fomminnesregister.

Uppgifter kostnader7.5 om

Kostnad hektar7.5.1 per

virkesproduktion kanfrånkostnad uppstår då avstårDen som man
vid köp,betalar för markentill det prisapproximeras ettgrovt man

framtidamarkvärdet nuvärdetstående virkesvärdet plusdvs. det av
marken kal.virkesintäkter vid den tidpunkt är

mycketfrån tillräckligtfaktorer tillkommer: AvstårVissa man
får detta sannolikt effekter på virkespris ev.avverkningspotential

importmöjlighetema och sysselsättninghöjning beror påäven-
kvantifiera ochminskning. effekter dock mycket svåraDessa är att
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då blottanalys i lägerelevantdiskuteras detkandet är ettenom
efterfrågas.avverkningspotentialenomkring 70 procent av

tillavverkningspotentialen leder däremot inteavstådda attDen
naturvårdförmarken kan avsättas utan30 procent av
endast falletskullekostnad dagsläget. Dettasamhällsekonomisk i vara

ochskogstyperfördelad allajämntden mark överavsattes varsomom
likaavverkad kubikmeternettointäktenåldersklasser samt varperom

beståndsegenskaper.ochkvalitet, dimensionoavsett
skötsel formkrävs särskild iskogsmiljöernaturskydd vissaFör av

ökar kostnaden. Omytterligarehävd, vilketförindustiiellt.ex. manav
nuvärdethävd skulleolikakostnaden förårligakände till den typer av

inköpspriset.tilldessa läggasav

markför inköpkostnaderredovisning ettNaturvårdsverkets geravav
skogvärdefullbiologisktskyddaförhektarprisapproximativt att

tabell 7.3.

underolika skogstyperskyddhektar for7.3 KostnadTabell avper
Naturvårdsverketfrån1992-96 dataperioden

KostnadSkogstyp
kr/ha

7 400urskogarFjällnära

nedanförUrskogar
70020fjällnära gränsen

Ädellövskogar 70023

och löv-Lövskogar
23 000barrskogarblandade

60034Sumpskogar

skärgårds-ochKust-
70017skogar

70013Skogs-myrmosaiker
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för vidSkogsstyrelsen redovisar högre kostnad ersättningen
Skälen till dettainrättande biotopskydd, i genomsnitt 35 000 kr/ha.av

endet ofta frågan betalaflera. områdena småDå är är attär om
avverkning.intäkten vid föreståendemotsvarandeersättning näraen

meddet sällan aktuelltområden blivande reservatFör ärstörre
områdenhela området. Kostnaden föromedelbar avverkning störreav

olikaSkillnaderna mellandelvis diskonterade belopp.alltsåutgörs av
virkesfattiga brandfält ellerocksåbiotopskyddsobjekt är stora:

urskogsartadmed kr/ha medanhassellundar har 000-9 0007ersatts
kr/ha.barrskog kostat 00042

utgift för Skogsstyrelseninnebär lägreNaturvårdsavtalen en
tidsbegränsade ochdock observeras dekr/ha. bör6 000 Det är attatt

burit delfall kan frivilligt hamarkägaren mångai antas aven
kostnaden.

skyddsvärdavärde kändaEkonomiskt7.5.2 av
områden

ochSkogsstyrelsenfrånredovisningamaMed stöd av
förekomstervad kändaskattaNaturvårdsverket kan grovt avman

nedanBeräkningarnaskog värda.biologiskt värdefull rörär
den fjällnära skogen.nedanförhuvudsakligen förhållandena

omfattandedenredovisning till Natura 2000Länsstyrelsemas är mest
omfattarRedovisningenskyddsvärda skogsobjekt.listan på ca

ochfjällnära skogungefär hälftenmark,ha400 000 ärvarav
förskogsmark nedanproduktivDelmängdenimpediment. gränsen

arealen.ha eller250 000fjällnära skog procentutgör avca enca
Cirkakr.till miljarderberäknat kostnaden 3,9Länsstyrelserna har

fullständig2000-listan intedockhälften länen Naturaatt gerangerav
multipliceraslänobjekten listan i dessabild skyddsbehovet. Om iav

miljarder.blir värdet 4,9totalt medmed dvs. 1,25,1,5, ca

beräknatsharåterfinns vid inventeringenNyckelbiotoper avsom
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Skogsstyrelsen till 0,8 skogsmarksarealen, dvs.procentca av ca
ha.180 000 Objekt med naturvärden har hittats i likanästan stort

antal nyckelbiotoper eftersöket inte likavarit riktattrots attsom mot
dessa. kanMan antagande objektgöra med naturvärdenett att
omfattar lika areal nyckelbiotoper, vilket totalarealstor påsom ger en

ha.360 000
Kostnaden hektar kan från två källor, delstasper

Naturvårdsverkets kostnader för markinköp perioden 1992-96 ca
kr/ha nedanför20 000 fjällnära skog, dels Skogsstyrelsens kostnader

för hittills genomförda biotopskydd ca 35 000 kr/ha. Värdet dessaav
ha hamnar360 000 då i intervallet:

20 360-35 360 7,2-12,6 miljarder kr

finnsDet sannolikt viss överlappning mellan områdenaen som
länsstyrelserna anmält till Natura och biotopskyddsobjekten.2000 Om

detta fullbordar denna kalkyl, hamnar värdettrotsman grova av
Sveriges värdefulla skogar nedanför fjällnära på:gränsen
4,9+7,2-4,9+l2,6 12,l-l7,5 miljarder kr

En skattning kan så här:görasannan grov
Andelen naturskog dvs. äldre skog inte genomgripandesom
förändrats skogsbruk har uppskattats Naturvårdsverket tillgenom av

3,8 skogsmarksarealen nedanför fjällnära skog. Dettaprocentca av
860 hektar.000 Om hälften dessa skogarmotsvarar antar attman av

innehåller höga naturvärden blir det 430 000 hektar. Med
hektarkostnader i intervallet enligt blir då värdet 8,6-l5ovan
miljarder kr.

10 .SGI/1997:97
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FORSLAG

Sammanfattning:
biologiskaskogenssamhälletenighet ibredråder attDet omen

skydd.ökatbehovföreliggerdetochskall bevarasmångfald att av
regelbundetbörskyddsbehovet görasanalyserKvantitativa somav

åtgärder.behovetbedömaförunderlag att av
säkradfortlevnad kan samtantaletDet arter ansesstora vars

innebärskogsmiljfragmentering öereffekterkunskaperna avavom
objektsådanaExempel påbevaras. ärbörskyddsvärda skogaratt

föruppfyller kravenbedömningmyndigheternasenligtsom
inrättandeförbiotopskydd eller reservat.av

ellerheltskogsmarkbehovetlångsiktiga ägnaattDet av
kvantifiera,länge svårtsånaturvård attövervägande änär

skyddsbehovtiounderlag. Deosäkert procentsberoende på avca
fjällnäranedan denskogsmarksarealen gränsenproduktivaden som

meningenligt vårkanforskarrapportennödvändiga i varaanses
tillkommerosäkerhetsfaktorerYtterligarelägre.såväl högre som

behöverbehovetlångsiktigadetdelgäller hurdet stor somnär av
denutvärderingamakommandelagskydd. De nyaav

förunderlagbättreförhoppningsviskommer attskogspolitiken ge
beräkningar.nya

behovfinnsperspektiv attkortsiktigtdet ibedömerVi ett avatt
ellerdrygtmotsvarandeskogsmark procenttreytterligareskydda
dennedanförskogsmarksarealenproduktivadenha000700 avca

långsiktigtmöjligheternaförsittainte attförskogenfjällnära att
ha000200finnsmångfalden. Därutöverbiologiskadenbevara ca

överstigavidanaturhänsynenlåtabehovdet föreliggerdär attett av
forts.brukandet.vidnormaltnaturhänsyngenerella tasden som
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Sammanfattning, forts.
Vi det kortsiktiga behovet kan tillgodosesatt attanser genom
Naturvårdsverket möjlighet skydda 250 000att reservatges som ca
ha och Skogsstyrelsen ha25 000 biotopskyddsobjekt.ca som
Resterande del skyddsbehovet ca 600 ha000 torde kunnaav
fyllas inom för näringens frivilliga åtaganden. Grunden förramen
denna bedömning Skogsstyrelsens och Naturvårdsverketsär
prognoser.

säkerställaAtt de föreslagna målsättningarna för ochnaturreservat0
biotopskydd skulle vid tidshorisont på 20 år motsvaraen en
anslagsnivå för Naturvårdsverkets naturskyddsanslag på 195ca
mkr/år. dennaAtt nå målsättning på tio år motsvarar en
anslagsnivå på mkr/år.390 SkogsstyrelsensFör anslag förca
biotopskydd och naturvårdsavtal blir motsvarande nivåer 40ca
mkr/år respektive mkr/år80 tabell 10.8.0,ca s.
Från beredningens utgångspunkter det givetvis önskvärtär att0
målsättningen kan nås på så kort tid möjligt. villVi ocksåsom
understryka försiktighetsprincipen talar för säkerställandetatt att
sker på år10 20 år.änca snarare
Anlagsnivån starkt beroende framtida avverkningsbeteendeär0 av
och omfattningen frivilliga åtaganden Det angelägetär attav

frivilliganäringens naturvårdsåtagande positivt uppmärksammas.
viktigtDet via inventering, utbildning och ekonomiskt stödär att

stimulera och kanalisera de frivilliga tillavsättningama områden
med höga naturvärden. Därigenom kan också de frivilliga
åtagandena bättre samplaneras med naturvårdslagens
skyddsinstitut. påbörjadeDen uppföljningen skogsnäringensav
sektorsansvar för miljön förutsättning för klarläggaär atten
behovet samhällets insatser. För avvärja avverkningshotatt motav
biologiskt värdefulla skogsområden bör möjligheten köpaatt
reservatsoptioner prövas.
Beredningen delar Skogsstyrelsens uppfattning det angelägetäratt0
med lagändring innebär civilrättsliga naturvårdsavtalatten som
medföljer fastigheten vid ägarskifte.
Myndigheterna på central och regional behövernivå högrei än0
grad aktivt samverka säkerställandearbeteti för minimeraatt
kostnaderna och maximera naturvårdsnyttan. forts.
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forts.Sammanfattning,
liksomnaturvårdsbiologisk forskningambitionsnivå inomhögEn

miljöövervakningoch äruppföljninginventering,fortlöpande
hurochklarläggaytterligareförnödvändig att var

naturvårdsinsatserna nytta.gör mest
skyddsbehovetklaramedarbetetbidrag i attpositivt omvoreEtt

vidnaturskyddsanslagNaturvårdsverketsbelastarstaten
ochFastighetsverketspåskogsäkerställande av

vilkeniocksåbör prövainnehav. ManFortiñkationsverkets
påavverkningsrättererbjudaskanmarkägareutsträckning

iinrättandevid reservatersättningmarkFastighetsverkets avsom
inland.Norrlands

säkerställandeförñnansieringsformeralternativa avantalEtt
närvarande måsteförSlutsatsen är attskogsmark har övervägts.

skenaturvårdslagenstödmedsäkerställandefinansieringen avav
medarbetetordinariedetfördelen inomtill största ramen

statsbudgeten.

tidshorisonter.anslagsnivå olikavidErforderlig8.0Tabell

SkogsstyrelsensNaturvårdsverketsmålsättningKortsiktig
biotopskydd/anslag förnaturskyddanslaguppnådd inom

naturvårdsavtal
20mkr/år idag:190mkr/år idag:

80390år ca10 ca

53260år ca15 ca

40195år ca20 ca
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8.1 Målet bevara biologisk mångfaldatt

Ratiñcerandet konventionen biologisk mångfald, miljöpolitiskaav om
beslut i riksdagen skogspolitikens miljömål innebär måletsamt att om
bevarande den biologiska mångfalden befást.väl Däremot råder detär
inte lika bred enighet vad krävs för nå målet. Orsakerna tillattom som
detta flera. Själva begreppet biologisk mångfald harär inteännu en
tillräckligt konkret definitionoperativ vilket innebär det bl.a. äratt

följasvårt och utvärdera graden måluppfyllelse.att upp av
Skogspolitikens produktionsmål har väsentligt operativtett mer
innehåll. går räkna på förlusterDet respektive vinster förhållandeiatt
till detta mål.

viktig orsak kunskapslägetEn rörande förekomstär att artersannan
grundläggande naturvårdsbiologi ofullständigt. följdSomärsamt en

därav finnaskan det olika uppfattningar skogsbestånds värdeettom
mångfaldssynpunktfrån olika åtgärders medelsett samt om

betydelse för måluppfyllelsen.
Även det ibland kan saknas på hur mångfaldsmåletom samsyn

skall uppfattningnås det vår det i allt väsentligt finns enighetär att
kring föreliggerdet behov utökat skydd i traditionell meningatt av av
produktiv skogsmark, rådgivning och utbildning för klaraattmer mer
målet.

arealer behöver skyddas8.2 Hur stora

begreppet skydd8.2.1 Om

underlagsrapporten bilaga begreppet skyddI 4 har använts ettsom
samlat begrepp för från produktionsekonomiskt optimaltavsteg
brukande. uttryck för detta naturvård främstaEtt ärannat som
markanvändning. också detta vida begrepp då talarVi viavser om
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skyddsbegreppunderlagsrapporten. Dettatillanslutningskydd i
skogsmark lagens mening.iskyddmycketinnefattar än avmer

eller"skydd lagianvänder vitydligaFör termenatt vara
naturvårdslagen, dvs.stödskydd medmotsvarande vinär avmenar

4.2.5.avsnittsenationalparkerbiotopskydd,reservat, m.m.
organismersskogensökatillbidrarmedel attAndra som

idefinieratsvilketavsättningarfrivilligalöverlevnadschanser är
normaltvidhänsyn1-1997; 2MeddelandeSkogsstyrelsens

mjuka3krav;skogsvårdslagenssåväl inombrukande, utöversom
restaurering.4och infonnation;rådgivningmedel som

markanvändningfrånövergårinnebärakanRestaurering man
idagområdennaturvård påmarkanvändningtill"skogsbruk" som

utvecklaförförutsättningarhar attnaturvärden,håller låga sommen
gallringsskog. Detlövrikeftersatt,decennier,sådana inom t.ex.ett par

trädåterskapandeaktivt attt.ex.innebärakan också ett genommera
ståendebrännerellerdöd vedskapaför attringbarkas att mangenom

skydd.tillsyftar alltsåsammanhangdettaRestaurering iskog.
klassificerasbrukartillgåfinnsstyrmedelåtgärder attDe som

ekonomiska t.ex.biotopskydd,juridiska t.ex. naturreservat,som
ochrådgivningt.ex.informativaellernaturvårdsavtalochstöd

ochverkningsgradgodnå storskogsbruksplanläggning. För att
alltifrånbevarandearbetetpågreppetbredadetvolym, krävs -

ochbiotopskyddtillskogsbruksplanerochrådgivningfrivillighet,
stat-näringsamverkanvidbeaktasalltså måsteVilketnaturreservat.

samhälletsallokeringoch vid resurser.av

skyddsbehovsanalysentill8.2.2 Kommentarer

för skogskyddsbehovetanalysvetenskapligadenAntagandena avsom
diskuteras.naturligtviskanpå7.2 byggeravsnittochbilaga 4

skyddsbehovet.ökaellerminskaantaganden kani dessaFörändringar
ofullständig, inomkunskapennaturvårdsbiologiska ärdenVi vet att

kunskapbristandefinnsofullständig. Detmycketområden omvissa
detpopulationsstorlekar. Dessutom ärochförekomstolika arters

beräkningarförtill budsstårinventeringsmaterialskogliga som
ändamål.för andrainsamlatsnormalt hardataeftersombristfälligt,
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Vi dock det viktigt den här analyserär göraatt att typenmenar av
skyddsbehovet utifrån rådande kunskapsläge för långsiktigtattav

kunna uppskatta åtgärdsbehov detpå sätt görssamma som prognoser
inom andra samhällsområden. Vår uppfattning analyser börär att

regelbundet takt med kunskapen ökar rörande såväl denigöras att mer
grundläggande naturvårdsbiologin, olika skogliga åtgärderssom
betydelse för den biologiska mångfalden. Analyser detta slag kanav
också värdefullt underlag för bedömningar vilkaettge av
forskningsinsatser behöver och hur datainsamlingarprioriterassom

miljöövervakning kanoch optimeras.
säkerställa skyddsbehovet har ekonomiska konsekvenserAtt stora

Även detta detför såväl skogsnäringen skäl viktigtärstaten. avsom
utifrån rådande kunskapsläge.analyser skyddsbehovetgöraatt av

bör också hur samhället bör prioritera sinaanalyser iDessa utmynna
kostnadseffektivt mångfaldsmålet.styrmedel för nåatt

diskuteras kort de osäkerheter påtalas i självaNedan några somav
rapporten.

Tröskelvärdet

medpåverkan på inte sker linjärtForskningsresultat visar att arter
förstlivsmiljö. början händer inte så mycket,minskad mängd I utan

märks negativakvarvarande andel tröskelvärdevissvid storaetten - -
6.2.4.förekomst i landskapet se avsnitt Detförändringar i ärarters

till för beräkna lägsta acceptablaförhållande legat grunddetta attsom
Tröskelvärdetdvs. skyddsbehov.för skogsmiljöer,nivå vissa ett som

förempiriskt och teoretiskt väl underbyggt20 procent äranvänts
använda detkontinuerligt utbredda skogsmiljöer.ryggradsdjur i Att

alla förenklinggenerellt för alla ekosystem och regioneri är somen
nödvändig.varit

grundar gjorda itröskelvärde sig påstudier ValetDe ärsom av
havet och lövrika bestånd iskogsdungar odlingslandskap, på ii öar ett

fall det mellanliggande habitatetbarrskogslandskap. vissaI nästanär
skogslandskap, och kan alltsåobeboeligt, vilket fallet ihelt inte är ett
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tröskelvärdetjugoprocentigt ärantagandetinnebära ett enatt om
överskattning.

vidlivsmiljöermed skogligahändervadModellanalys somav
fragmentenmellanavståndökadeexponentielltpåvisarfragmentering

den6.2.4 då 10-30avsnitt procentkanteffekter sepåtagliga avsamt
täckandefrämståterstår. Dettautbredningenursprungliga avser

bl.a.skogsmiljöerfragmenteradenaturligtskogsmiljöer. I
effekteraccelererandeliknandeosäkertdetgransumpskogar är om

kortområden iantaletellerarealen ettreduktionviduppkommer aven
återkolonisationochutdöendeeftersomtidsperspektiv. Men

liknandeorimligtdet inte attskogstyperdessa äriförekommer även
tidsperspektiv.längredehär,finns etttröskelvärden även avsermen

mängdpåkravdjurartersryggradslösaochKunskapen växtersom
intekanobeñntlig. Detlandskapeti nästanlivsmiljö ärvissav en
förlandskapetihabitatbeboeligtandelacceptablalägstauteslutas

Vilket i sin turorganismgrupperdessa ärhotade annan.arter enav
deförlågteller förför högttröskelvärdet sattärinnebäraskulle att

hotadedennahand hyser arter.förstai typskogsmilj öer avsom

antalbestårskydda skog ettbehovetlångsiktiga att avDet av
bedömd20alla procentarealer utgörsummerade enavsom

förekomstursprungligbedömdMängdenförekomst.ursprunglig
vilkettröskelvärde, attgörapplicerar annatettförändras att manav

figurtröskelvärdetochresultatetmellansambandlinjärtråderdet ett
8.1.

halveratifall resulterarsamtliga ettitröskelvärdethalveringEn av
ellerfemdvs.skydda skog, procentbehov enlångsiktigt att caav
fjällnäradennedanskogsmarksarealenproduktivadenhamiljon av

bedömdadetungefärMinskningen motsvarargränsen.
påskogskyddabehovet attBedömningenrestaureringsbehovet. avav

diskuteras,kandettaförTidsaspektenkvarstår. mensiktkort
relativtske inomböråtgärderför snari attrapporten enargumenten

halveringEndettapåverkas inte avframtid resonemang.av
livsmiljöerlämpligamellanavståndetvidareinnebärtröskelvärdet att

ochförkonsekvenser växt-harvilket i sinexponentiellt, turökar
miljöer.lämpligamellanspridningsmöjligheterdjurarters

skogskyddadedagenströskelvärdevilketskattaocksåkanMan
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Först den har ungefär fördelning påmotsvarar: antas att samma
naturvårdsintressanta åldersklasser och trädslagsblandningar desom
mål formuleras i dagI de frivilligaärrapporten.som summan av
avsättningama och den lagligt skyddade skogen se kapitel 5 nedan
fjällnära mycket approximativt ha.500 000 hade blivitgränsen Detta
resultatet bristanalysen tröskelvärdet hade till femsatts procent,av om
allt lika.annat

känslighetsanalys kommerDenna inte den kanske största
osäkerheten med skyddsbehovsskattningen; nämligen tröskelvärdetatt
har antagits generellt. bedöma detAtt krävs 20att procentvara
återstående habitat troligen rimligt för de studeradeär ärarter som
med avseende areallcrav,på den hackspetten.vitryggigat.ex.

ä

å

5

T5

å

C

o 8 B 8 ä

triäelütbfx.

långsiktigaFigur 8.1 Det behovet skydda skog tusentals hektariattav
tha vid olika generella tröskelvärden.
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tröskelvärdet sänksmedVad händer arterna om

mängd livsmiljöacceptablavad minstasäkertalltså inte ärVi vet som
ställa frågan:sigLikväl kanskogsmiljöer.i allaför alla arter man

exakt:tröskelvärdet ellersänker"Vad händer i naturen mermanom
minskningviförlorarvilkaoch procents"Hur många arter avper

beräkna självaförkunskapsunderlagetskyddsmålet Då att
medfrågorovanståendepåofullständigt blirskyddsbehovet svaretär

möjlighetingenosäkrare. Vi göraattnödvändighet ännu enser
påverkas.antalethurkänslighetsanalys påkvantitativ arter

mellanfördelningenfall: 1utifråndockkanMan treresonera
de2livsmiljö jämn;kvarvarandemängd ärolika krav påmedarter

3livsmiljö bevaras;deras ett10-30kräverflesta procentattarter av
medklarar sigarealer, flertaletkräverantalganska litet storaarter

arealer.mindrebetydligt
vetenskapligtfinnssaimolikt.särskilt DetintefalletförstaDet är

finnsDethabitatrninslcningar.olika påförstöd arteratt reagerar
ochsekler inomöverlevt imoluskpopulationer ettexempel på som
fördogmellanspettensamtidigtskogsområde, utlilla t.ex.somsamma

lövskoghektartiotalsåtskilligakrävdedensedan dåtiotal år avett
sänktmiljönEffekterna ihäckande ettbeskaffenhetviss avpar.per

fall 1.dettaöverblicka ilättaemellertidtröskelvärde skulle attvara
skulleskyddad skogmängderforderligfrånandelsvissEn avsteg

andel demotsvarandeförlust arteriresulteraapproximativt avaven
bevara.villman

fåtröskelvärdet skulleunderskridandeinnebärFall två att ett av
emellertid litefinnsDetantaleteffekter påomfattandemycket arter.

levermängdEttdetta viset.förhåller sig på arterstorför detstöd att
den10-30mindrebetydligt än procentarealeridag på utgör avsom

livsmiljön.arealenursprungliga av
räddarinledningsvis ettantagandeinnebärFall attetttre manom

arealen.skyddadedenenhets ökningvarjeantal arterstort avgenom
räddadetillskottetblirerforderliga nivåndensigDå närmar avman

andraMedarealen.skyddadedenökningmindre vidalltarter aven
avtagande. Omområdeskyddatför varje ärmarginaleffektenord: nytt



SOL 1997:97 Våra bedömningarKap 8 och förslag 147

vänder på kan sänkningar visssägaresonemanget attman man av en
storlek i närheten skyddsmålet troligen medför ganska småav
artförluster. Förlusten enhet ökar sedan allt fortareper mer man
sänker målsättningen. Sannolikt finns det tröskelvärde iett även
detta sammanhang eller intervall i vilket artförlustema gårettsnarare-
från enstaka till utdöende i omfattning.arter stor

studeratsDe väl och ligger till grund för detarter som som
bedömda skyddsbehovet tillhör förmodligen de arealkrävande.mest
Bland dem återfinns den vitryggiga hackspetten. sänkningEnt.ex. av
skyddsmålet skulle minska sannolikheten för dessa ganska få arters
långsiktiga överlevnad. organismgrupperDe majoriteten påutgörsom
rödlistoma, dvs. insekter och och vi har mycketsvampar, som
bristfällig information skulle möjligen kunna överleva påom en
väsentligt mindre del arealen. mycket försiktig bedömningEn frånav
beredningens sida detta sista fall 3 det sannolika,är att är mest
speciellt den omgivande skogen god vardagshänsyn kanom genom en
erbjuda tillfälliga överlevnadsmiljöer. dockDetta påståendeär ett utan
väldokumenterade grunder.

bör ha i åtanke det de arealkrävandeMan åratt mest arterna som
blir gränssättande för vilket tröskelvärde skall användas, givet attsom
alla skall beredas möjligheter till överlevnad i livskraftigaarter
populationer. Då beslut mål för skogsskyddet fattasmåste underom
osäkerhet bör försiktighetsprincipen beaktas.även

tillståndUrsprungligt

Skattningarna ursprunglig förekomst de olika skogsmiljöemaav av
baserar sig till del på nutida data angående ståndortsfördelning istor

från Riksskogstaxeringen. TankenSverige med detta är att
gmndförutsättningar markens fuktighet och fált- ochvegetation isom
bottenskiktet relativt oföränderligt tiden och indikerar denär över typ

skogsmiljö med tillhörande stömingsdynamik ursprungligenav som
förekommit. Skogsbruk och markanvändning har möjligen påannan

ställen förändrat falt-sina vegetationen i och bottenskiktet vilketäven
skattningen osäker.gör
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ålders- ochursprunglig fördelning påBedömningen av
underbyggd på grundfallträdslagssammansättning i vissaär svagt av

arealuttala behov vissdet osäkert sigkunskapsbrist. Det gör att om av
särskilda åldersklasser.i

ägoslagOmföring av

harskogsmiljöursprungliga förekomstendenVid skattning av enav
har för vissatill andra ägoslag Detomföringgraden använts.även av
skydda skoglångsiktiga behovetdetskogsmiljöer inneburit attatt av

tredubblats.
skyddsbehovet pålångsiktigaför öka detMotivet i attrapporten

biologiskadenhotbildenantagandedetta motattsätt är ett om
århundradenasdekonsekvensmångfalden senasteär aven

decenniemasdemarkanvändningshistoria, än senastesnarare
skogsbruk.

tillmångfaldenbiologiskadenhotetiställetOm motattantarman
skallskogsbruk ingen1900-taletspåberor justdelenstörsta

jordbruksmark.skogsmark tillomföringske förkorrigering t.ex. av
dåfallsamtligakorrigering idennafrånavstårOm man

skydda skogbehovetdet långsiktigablirskyddsbehovet höjts attav
blirfemlika. regionallt Förha eller niomiljoner2,0 annatprocent,

skydda skogbehovetlångsiktigaDetminskningen attstörst. av
relativt ringatill tolv Denfjärdedelmedminskar där procent.en

handförstaägoslag iomföringpåtotalen berorskillnaden i att av
allaunderlövskogar. Dessasödra Sveriges utgörha skett ibedöms

skogsmarksarealen.dellitenomständigheter aven
borealadeförskyddsbehovet,sänkningarnaDå t.ex.även av

medjämförtskillnadenblirbortSydsverige, räknasskogsmiljöema i
marginella.resultatrapportens

Målsättningsklasserna
identifieradedet80ifrågasättagår procentDet att avom

ochOrörd"Naturvårdskyddas i klassernaskyddsbehovet behöver
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"Naturvård Skötsel, vilka innebär undantag från kommersiellt
virkesuttag. Kunskapen vilka egenskaper verkligen kritiskaärom som
för olika i olika skogsmiljöer förutsätts öka. innebärDettaarter
sannolikt det blir möjligt nå miljönytta till lägre pris iatt störreatt
form outnyttjad avverkningspotential. kvantifieraAtt vad dettaav
skulle innebära låter sig behovetinte det starka ochgöras, men av
dyra skyddet skulle minska.

Tidsaspekten

tid står till förfogande för skydda ellerDen särbehandlaattsom
befintligaområdena med naturvärden eller kort tidinom antassom

kunna utveckla naturvärden, ha enligt900 000 rapporten,nya ca
tillbedöms 10-20 år.

Tidsperioden kan tolkas sammanvägning tvåsom en av
bedömningspunkter:

minskning nuvarande mängd biologiskt Värdefulla1 Hur stor av
klarar de och hotade enligtskogar ärarter processer som -

liten ellerbedömningama i ingen.rapporten
Vilket avverkningstryck råder dessa livsmiljöer2 mot en-

Naturvårdsverkets analyser data frånutgångspunkt i ärrapporten av
skog sentidaRikskogstaxeringen visar arealen gammalatt utansom

påverkan kommer halveras inom år vid oförändrat20att
avverkningsmönster.

svår föra bevis, för all den markförsta punkten i åtminstoneDen är att
det kortsiktiga behovet. Samtidigt finns mångaingår isom

indikationer det verkligen råder allvarlig bristsituation förpå att en
livsmiljöer.vissa

följa vadandra punkten på behov skervisarDen attett somav upp
med kända förekomster biologiskt värdefull skog. Företrädare förav

hittillsvarande utveckling gårskogsnäringen inteatt attmenar
extrapolera. enkätundersökning från Naturvårdsverket ochEn
Skogsstyrelsen dock på avverkning nyckelbiotoper och andravisar av
lokaler för rödlistade under åren avsnitt 6.2.5.1994-1996arter
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tillkommit framandra harVad

fördelatrepresentativtstorleksordningen tioSkyddsbehov procentav
KanadaFinland avsnitt 4.4.1,framförts iskogsmarken haröver

vid4.1Tyskland 4.4.4, IUCN4.4.3,4.4.2, delar USA samtav
kommittén 7.1.skogspolitiskatill denanalysen

kunnathar vad beredningentill dessagrundenvetenskapligaDen
föreliggandeförellerlikvärdig rapport.erfara varit änsämre

den fläckigaför skyddmöjligen beräkningarnaUndantaget är av
beaktatvilken gradiUSA. framgår inteDetugglan nordvästrai man

skogen.brukandet Dethänsynstagande vid äreffekten stort avav
falloch såindelningsmaterial, iskogligtvilketockså oklart samt om

sigtröskelvärdenvilka använt av.man
storleksordningenkonstatera ärLikväl det intressant attattär

analysnågonkännedomBeredningen har inteför alla. omgemensam
lägre nivåer.visar avsevärtsom

Slutsatser8.2.3

heltskogsmarkbehovetdecennierflera ägnalångsiktiga attDet av
osäkert. tiomycket Delängenaturvård såövervägande åteller är än

såvälkan visa signödvändiga i rapportenprocent varaansessom
högre.väsentligt lägre som

4 påbilagaanalysenår visar10-20tidsperspektivetdet kortaI
markanvändningendanaturvårdhabehov attett somav

Skötsel påNaturvårdOrörd ochNaturvårdmålsättningsklassema
skyddat iidagdet inteha000 äreller 700drygt procenttre somavca

nedanför fjällnäraskogsmarksarealen gränsen.produktivalag på den
låtabehovföreliggerdetha där att000finns 200 ettDärutöver avca

normaltnaturhänsyngenerelladenöverstigavidanaturhänsynen som
nödvändigtdettabedömningBeredningens ärärvid brukandet. atttas

naturligtSverigebevara iförbibehålla förutsättningarnaför attatt
fyllaskanbehovetViskogsarter.förekommande att om:menar

skogsmarkskyddalagmöjlighet iNaturvårdsverket attges0
oskyddadprocenthektar ca000de 250motsvarande enca
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produktiv skogsmark länsstyrelserna redovisat Naturasom som
2000 områden. Kostnaden för dessa områden skattas av
länsstyrelserna till miljarder kr.3,9
Skogsstyrelsen möjlighet lag skyddai den uppskattadeatt0 ges
förekomsten biotopskyddsobjekt mindre fem hektar,är änav som
dvs. 25 ha. Kostnaden för000-30 000 dessa skattas av
Skogsstyrelsen till mkr.800-900

Vi det finns goda möjligheter detnå kortsiktiga måletatt attanser
frivilliganäringens naturvårdsarbete tillkommer därutöver.attgenom

finns med tillgänglig infonnation de frivilligaDet sparsamt om
biologiska värde och varaktighet,avsättningamas omfattningen ärmen

och förväntas bli Enligt Skogsstyrelsens ochännu större.stor
frivilligaNaturvårdsverkets kan de kommaavsättningama attprognos

uppgå till 000 ha drygt två procent då bolagsskogsbnikets500över
markinnehav färdigplanerat. förutsätter frivilligtVi åtagande påär ett

ha, de frivilliga lokaliseras600000 avsättningama till desamt att
biologiskt värdefulla områdena. marker kanDessa utgöra ävenmest

Värdefulla marker.för skogsbruket

har självklar och viktig roll i bevarandearbetet. IdagReservaten en
liten del skogsmarkbestår relativt Sveriges större,en av av

naturskogsartade områden. kansammanhängande Dessa ettses som
för bevarandet ochoch har betydelse iarternaturarv av processer

föreligger behov vetenskapligaopåverkat samspel. Vidare av
för öka kunskapen hurreferensområden att t.ex. om

ytterligare kan fås efterlikna naturligaskogsbruksmetoder att
Enligt beslutad skogspolitik och gällandestömingsregimer.

lagstiftning det första hand samhällets säkerställa dessaiär attansvar
områden.

funktion för säkerställa lokalerBiotopskyddet fyller viktig atten
oftaför rödlistade dagens skogslandskap ligger dessa biotoperIarter.

insprängda småområden från naturvärdessynpunkti ettsom mer
inrättandet biotopskydd hejdasvardagligt landskap. Genom av

ytterligare fragmentering och hårt trängda möjlighetarter attges
överleva och så sprida sig till omgivningarna.småningom
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nödvändigtdetskyddsbehov antauppskattning attVid äraven
naturvårdsarbete.frivilliganäringensutvecklingennågot även avom

myndigheternaspåindikationerfått någrahar inte attVi prognos
skyddsbehovBedömningenoptimistisk dagsläget.iförskulle avvara

skogsbruk.dagensigenerella hänsynfrån denockså tasutgår som
skyddsformemaolikamed detillsammanshänsynDenna ger

sigklararuppfyllnad. Mångamångfaldsmåletsför arterförutsättningar
skyddandra krävergenerell hänsyn,betraktasväl med det avsomsom

ingethar dockBeredningenområden.sammanhängandestörre
denförbättringellerökningmyckethurbedömaunderlag för att aven

områden.skyddademinska behovetskullegenerella hänsynen av
certifieringtillförslagnågotföreligger intedagslägetI av

stårm.fl. intressentermiljöorganisationerskogsnäring,skogsbruk som
uppslutningvilkenförutsäga ettnärvarande inteförkanbakom. Vi

vaddärför svårtfå. avgörakunna Det attärkommersådant attsystem
statliga insatser.för behovetinnebäraskullecertifiering aven

densannolikt inteinnebär attmålsättningenkortsiktiganå denAtt
enligtmedgerföreslåråtgärder visäkrad. Demångfaldenbiologiska är

förförutsättningarnaförstör attvi inteendastbedömningvår att
krävastroligenalltsåkommerartbevarandet. Det attklaralångsiktigt

tioårsperioden.denefteråtgärder närmasteäven

kvantitetinnebära ersättermål får intekvantitativt atthaAtt ett
skyddsbehovsskattningensåvälskydd.för Iväljsområdendåkvalitet

irödlistadefördelningen arterArtDatabankensi rapport avomsom
skyddbehovet mestärslutsatsendrasskogsbiotoper attolika av

beaktasdettaförutsätterBeredningenSverige. attsödraangeläget i av
finnssäkerställandearbetet. Det ävenundermyndigheterberörda

frivilligaderiktaförmarkägaremånga atthoskompetens
ytterligarekankompetensområden. Dennaräavsättningarna mot
rådgivningindividuellriktadutbildningssatsningar, t.ex.ökas genom

8.3.5.se avsnittsärskilda skogsägargruppertill
ochkostnaderinnebär högreSverigesödraNaturvård i mera

harskogsmarkenpådelsberorytenhet. Detta attadministration per
antaletoch dels påSverigeiproduktionsfönnåga atthögre än norra

markprivatägdpåMedelfastighetenberörsmarkägare större.ärsom
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ha.50 alltsåDet går inteär utesluta såväl Naturvårdsverketsatt attca
Skogsstyrelsens kostnadsuppskattningar visar sig ligga isom

underkant det reella medelsbehovet. Dessutom länsstyrelsemasärav
bedömning kostnaderna, vilka beredningen utgått ifrån, lägre änav
den erfarenhet Naturvårdsverket har genomsnittlig kostnadsom av per
hektar.

lång tidHur har vi på oss

finnsDet å sidan historisk information även från den senasteena
femårsperioden vid extrapolering visar lokaler förattsom en
rödlistade och gammal skog sentida påverkan avverkas iarter utan en
takt enligt beredningens bedömning inte medger miljömåletssom
uppfyllnad se avsnitt 6.2.5.

Å andra sidan pågår förändringsarbete inom skogsnäringen iett
riktning uthålligt skogsbruk. Företrädare för skogsnäringenmot ett
hävdar hittillsvarande utveckling inte går extrapolera och deatt att att

villiga avvakta med avverkningar blivandei skogsreservat.är att
skyddsbehovsanalysenI bedömningen vi har 10-20 år pågörs att

säkerställaAtt de föreslagna målsättningarna för ochnaturreservatoss.
biotopskydd skulle vid tidshorisont på 20 år motsvaraen en
anslagsnivå för Naturvårdsverkets naturskyddsanslag på 200ca
mkr/år. nå denna målsättning påAtt tio år anslagsnivå påmotsvarar en

mkr/år.400 Skogsstyrelsens anslag förFör biotopskydd ochca
naturvårdsavtal blir motsvarande nivåer 40 mkr/år respektive 80ca ca
mkr/år tabell 8.1.

Från beredningens utgångspunkter det givetvis önskvärtär att
målsättningen kan nås på så kort tid möjligt. vill ocksåVisom
understryka försiktighetsprincipen talar för säkerställandet skeratt att
på 10 år år.20änca snarare

ll .SU197: 07
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anslagsnivå tidshorisonter.vid olikaErforderlig8.1Tabell

SkogsstyrelsensNaturvårdsverketsmålsättningKortsiktig
biotopskyddanslag förnaturskyddanslaguppnådd inom

mkr/år 20idag:190mkr/år idag:

80390år10 caca

53260år15 caca

40195år20 caca

skydd klarasÖkatskallHur8.3 ett

Lagstiftning8.3.1

inneburitpåtagligtpåhar sättskogspolitiken ett nyaDen nya
skogen.brukandevidhänsynstagandeökatförförutsättningar ett av

harproduktionsmålmedjämställtsmiljömål har ettfaktumDet ettatt
harSkogsstyrelsenskogsbruket.genomslag inombrettfått ett

generella hänsynendenuppföljningfortlöpandetillmöjlighet av
fáltkontroller.stickprovsvisagenom

miljönpåeffekternautvärderafulltförtidigtför avattDet ännuär
sinihar aviserat rapportSkogsstyrelsenlagstiftningen.den nya

börändringarde kommer överväga1-1997Meddelande attatt om
skogligaskyddet forrörandebl.a.till 30SVLföresknftemaigöras

ilagen,funnithar vibeaktande attiMed dettaimpediment.
ochkunskapsspridningfaktorerandramedkombination som
harmiljöntillhänsyneninnebärväsentligtalltmarknadstryck, i att

därför inteharViskogsvårdslagen.tidigaredenmedjämförtökat
skogsvårdslagen.förändringar inågraövervägt
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Miljölagama föremål för inarbetandeär i den kommande
miljöbalken miljöbalksutredningen utrederävenav som
följdlagstiftningen. Vi har därför inte några förändringarövervägt
inom miljölagsområdet. Miljöbalksförslaget och det pågående
propositionsarbetet i anslutning till detta skälet tillär även vi inteatt

några förändringar iövervägt regeringsformens andra kapitel 18
lagstiftningsproblemEtt Skogsstyrelsen pekat på det faktumärsom

civilrättsliga naturvårdsavtal enligt jordabalkenatt inte kan skrivas in i
fastighetsboken och därmed följerinte fastigheten endastutan ägaren.

delarVi Skogsstyrelsens uppfattning det angelägetatt är att
naturvårdsavtalen kan följa fastigheten och har förstått att
miljöbalksutredningen hanterar denna fråga i samband med
miljöbalkens följdlagstiftning.

8.3.2 Samverkan näringstat -

tidigareSom redovisats står målet för bevarande den biologiskaav
mångfalden skogeni på två pelare; den hänsyn skogsnäringen tarsom
vid sitt brukande skogen, dvs. näringens sektorsansvar, ochav
säkerställande skyddet reservatsbildning ochav genom
biotopskydd/naturvårdsavtal. konstateradesDet redan denav
skogspolitiska utredningen dessa två pelare kommunicerandeatt utgör
kärl. Behovet lagskydd måste alltså analyseras dennamotav
bakgrund.

skogspolitikensFör miljömål skall förutsättsnås samverkanatt en
mellan näringens sektorsansvar och möjligheter finansierastatens att
skogsreservat och biotopskydd. Brytpunkten där delsinstaten tar av

kan identifieras då pågående markanvändningansvaret avsevärtsom
försvåras berördinom del fastigheten", dvs. mellangränsenav
äganderätten och allmänintresset. dennaNu inte särskilt tydligär gräns
i så kan uppskatta behovet sina insatser imotto att staten av
förhållande till denna gräns.

hänsyn och frivilligaDe avsättningar lagkraven idagutöver som
torde ofta innebära markägaren frångörs avstår del den intäktatt en av
skulle erhållits enbart skogsvårdslagens bestämmelsersom om om

hänsyn beaktats. Statens insatser alltså till del beroende påär stor
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råderförhållandekomplexa ärDå dettaåtaganden.frivilligagraden av
olikasamplaneringangelägetmycket t.ex.alltsådet att, avgenom

ochstimuleramarkägarenhänsyn att ta,och denskyddsinstitut avser
viktigtspeciellt närfrivilligheten. Det äruppmärksammapositivt

möjligheternadärmed överoch attpressadestatsfinanserna är
skydd.utökatfinansierastatsbudgeten ett

medochisamverkantillskäl är att statenviktigtYtterligare ett
direktasittminskadegradhögiAssiDomänaktier iförsäljningen av
skiljernågotskogsmark. Detta ärarealerinflytande somöver stora

länder.andraflertalFinland ochKanada,från ettSverige
skogsbruk iochmyndighetermellansamarbeteEtt nära
bäggeförbetydande vinster parter.medförakansäkerställandearbetet

iSnöbergetskyddetdeltagitbl.a.utredningstidenunderharVi avav
landet.delarandramodell förtjänakanNorrbotten, avsomsom

ekologiskförkonceptskogsbruketspåbyggerModellen
skyddsinstitut.legalamedkombineratlandskapsplanering

myndighetermellanSamverkan8.3.3

måsteskogimångfaldenbiologiskadenbevarandeklaraFör att av
naturligtvisdettaför attGrunden ärutvecklas.samverkansformema
och näringen.angelägenhet för statenbevarandet är gemensamen

nivåer.allaske påmåsteDetta
sektorsmyndighetharSkogsvårdsorganisationen som

skogspolitikgällandeförasidasamhällets utfrånhuvudansvaret att
blandningmed denskefortsattbörmålen. Detta avjämställdamed de

Lagtillämpning,tillgå:finnsnärvarande attförstyrmedel som
ochuppdragstöd,statligtinformation,inventering,rådgivning,

uppföljning/utvärdering.
ochSkogsstyrelsenmyndigheternacentraladebörVidare

möjligtlångtsåförsärskilt att enNaturvårdsverket ettta ansvar
åtgärdervilkaproblembild ochgällerdet sometableras närsamsyn

sådanangeläget attmålen. Det är samsynnåförkrävs enatt
dialogeniåterspeglaskanvilketomvärlden,kommuniceras gentemot

ochnäringenmellanmyndighetssfárensåväl inomnivåerolikapå som
aktörer.andra
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Vi upplever också det regionala och lokala samarbetetatt kan
stärkas framförallt mellan skogsvårdsstyrelsema och länsstyrelserna.

fleraPå ställen i Sverige sker detta på föredömligt För deett sätt. att
begränsade under överskådlig framtid finns för skyddresurser som
skall miljönytta vi destörst regionala myndigheterna aktivtattge anser
bör samverka vid inrättandet biotopskydd ochreservat,av
naturvårdsavtal. Det inom regionen kunskapenär skogenssom om
naturvärden och det där förutsättningarnaär störst är bäst följaär att
utvecklingen det gäller brukandet skogen.när av

De centrala myndigheterna bör verka för det regionalaatt
samarbetet stärks hela landet. kanöver Detta ske t.ex. genom

utbildningstillfállen på naturvårdsornrådet.gemensamma
Under utredningsarbetet har möjligheterna till samordning av

skyddet för den biologiska mångfalden och för areellt utbredda
kultunniljövärden, skyddas kulturmiljölagen, påtalats bl.a.som av av
Riksantikvarieämbetet. Vi detta möjlighet bör tasser som en som
tillvara, det skydd kanutöver åstadkommas medsom
kultunninneslagen eller hänsyn enligt skogsvårdslagen, t.ex.genom
utvecklad samverkan mellan skogsvårdsorganisationen och
länsstyrelserna. fallI vissa torde vinsterna från samhällsekonomisk
synpunkt och från biologiska skyddskriterier små.stora avstegenvara

Samplanering kommer st"lla ökade krav på personalinsatser hosatt
de regionala myndigheterna. Detta sammanfaller väl med att
regeringen i regleringsbrevet till länsstyrelserna har angett
säkerställandearbetet prioriterat område.ettsom

8.3.4 Forskning och miljöövervakning

kunskapslägeDagens uppvisar brister det gäller såvälnär
naturvårdsbiologi tillståndet för den biologiska mångfalden isom
skogsekosystemen. det gällerNär effekter på miljön har riksdagen
slagit fast försiktighetsprincipen skall tillämpas. Med kostnadernaatt
för markförvärv, intrångsersättning och avstådda avverkningsintäkter i
beaktande vi det nödvändigt ytterligare klarläggaäratt attanser var
och hur natuvårdsinsatserna kräverDetta höggör mest nytta. en
ambitionsnivå inom det naturvårdsbiologiska forskningsområdet.

12 .YOI/IW/s97
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denbeslutfattaderiksdagenmedsamband nyaI att om
skulleNaturvårdsverketochSkogsstyrelsenbeslötsskogspolitiken att
1998.ske årskulleredovisningförstamiljön. Enieffekternafölja upp

för vårtunderlagregeringentidigarelagtsharredovisningViss somav
skall kunnasamhälletnödvändig föruppföljning attäruppdrag. Denna

detViskyddsbehovet.åtagandesitt varadimensionera anserav
utifrånNaturvårdsverketmedsamarbeteiSkogsstyrelsenangeläget att

påförslagutarbetaruppföljningenpågåendedenfrånerfarenheter nu
kostnadseffektivapåbyggabörDennauppföljning.kontinuerligen

påbyggaHärvid börtiden.datajämförbara övermetoder mansom ger
denochRiksskogstaxeringenövervakningssystem, t.ex.etablerade

miljsamordnade

informationochUtbildning8.3.5

ochbolagenSkogsstyrelsen,utbildningsarbeteochInformations som
ömåletsmiljförbetydelseavgörandeharbedriverskogsägarrörelsen en

ochspridningsnabbfåforskningsrönkansåuppfyllnad. På sätt nya
skogeneffekt i

avsättningamafrivilligadetillmedverkaochunderstödja attFör att
särskildadetbehöver görasmöjligtändamålsenligablir så som

skogsägaretillrådgivning/utbildningindividuellriktadförinsatser
sådanaExempel påmångfaldsmålet.nåförnyckelpersoner attärsom

skogsägarekategorier är:
fastighetsöverlåtelsermedsambandiskogsägarenya- markerpå sinanaturvärdenhögasärskiltmedskogsägare-

naturvårdsambitionerhögasärskiltmedskogsägare- iskötselinriktningsinplaneravilllångsiktigtskogsägare som-
skogsbruksplan.en

SkogsstyrelsensutbildningskampanjersamladeharVidare somstora
tillrelationinaturvårdsnyttamycketSkog" stor"Rikarekampanj gett

utarbetandeunderfortsättningsutbildning ärmedel. Ensatsade
bliförutsättningarhar attdennaoch enSkog ävenGrönare

naturvårdsnytta.högformiavkastninggodmedinvestering av
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8.3.6 påKrav skogarstatens

Bevarandet skogens mångfald baseras på komplext samspelettav
mellan skydd områden och hänsyn vid brukandet. Beredningenav

regeringen dettai läge bör markeraatt ambitionsnivå på denanser en
skogsmark till. Detta bör tydliggörasstaten är deägare isom ensam
årliga direktiven i statsliggaren. innehav detDepresenteras rörsom
sig de förvaltasär Fastighetsverket ochom som av
Fortifikationsverket ca ha470 000 brukad skogsmark. Ett positivt
bidrag i arbetet med säkerställa mark inte belastaratt statenvore om
Naturvårdsverkets naturskyddsanslag vid säkerställandet områdenav

dessapå innehav.
detNär aktuellt medär reservatsavsättningar i Norrlands inland bör

vilkeni utsträckning berördapröva markägare kan erbjudasman
markbyte eller avverkningsrätter på Fastighetsverkets mark. Detta

från samhällets synpunkt. Markägare fråntasgynnsamt inte sinvore
möjlighet till försörjning och undviker kontantutgifter.staten
Kostnaden sprids istället tiden formi uteblivnaöver av
avverkningsintäkter. Vi har emellertid förstått potentialen föratt
markbyten/ersättning detta slag begränsad förhållandei tillärav
säkerställandebehovet.

8.3.7 Reservatsoptioner

ökatEtt reservatsskydd under de åren särskilt angelägetnärmaste är
för säkra bevarandet den krympande andelen värdefulla skogaratt av

naturskogskaraktär. klaraFör ökat skydd iatt ett ett ansträngtav
budgetläge har vi möjligheterna under begränsadövervägt att staten en
period, 5-15 år, viss ersättning till markägaren för objektger en som

bilda skulle kunnaDetta liknas vid optionreservatman avser av. en
köper och markägaren ersättning dåstaten garanterarsom som

bildas. praktisktRent skullereservatet reservatsoption kunnaen
utformas de civilrättsliga naturvårdsavtal idag skrivs mellansom som
skogsvårdsstyrelsen och markägaren. Skillnaden ligger i tidsutdräkten
och avsikten köpa området då optionen löperatt det tordeut, samt att

sig betydligt områden i optionsfallet.röra störreom
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naturskyddsanslagbegränsatmed optionema är ettFördelen att
mark måstealldåarealerväsentligt äntillräcka störrekunnaskulle

tvåfinnslöperoptionenNäravverkning. utförhindraförinköpas att
kunskapgrundpåområdet, 2köpalförmöjligheter nystaten: av

det.köpafrånavstå att
dennaföranvändas typbör intereservatsanslagetHela av

mycketackumulation storatillledakunnaskulleoptionsköp. Det aven
vidharnödvändigt. Videtheller ärinteVi att avanslagsbehov. entror

kanskogsbolagenfrånföreträdare attfrånhörtutfrågningar manvåra
reservatsaktuellaavverkning imedavvaktaavtalatänka sig attatt om

medoptionerersättning. Depåkravtidrimligunderobjekt utan
kundehandförsta ettdärför ivihärföreslagits varaersättning sersom

skogsmark.på privatobjektskyddsvärdaklarasätt att

medsäkerställandefortsattklaraHur8.4

naturvårdslagenstöd av

viåtgärderdestärkasochutvecklaskanskyddethurOavsett genom
allti8.2.3avsnittislutsatservåravi8.3avsnitt attangivit i anser

5påfinansieringstatligsigkvarstår. Detväsentligt rör caenom
miljarder kr.

Finansieringsalternativ18.4.

finansieringen reservatgrundprincipen attdirektiv avEnligt vårt är
lägebesvärligtmycketinnebärstatsbudgeten. Detta ettskeskall över

situationmedsammanfallerskyddmedel förbehovet enatt avgenom
ochnedskuritskraftigtstatsbudgeteniutgiftsområdenflertaldå ett

samhällssektorer.flertalpåtalas frånanslag ettförhöjdabehov av
vivilkaframförts,förslagolikaharutredningsarbeteUnder vårt

nedan.redovisar
vidframförtsnaturvårdsavgifter har ettinförandeFörslag avom

skogspolitiskaårstill 1990yttrandesärskiltbl.a. itillfällen,flertal ett
påutredningförföremålvarit närmareocksåharFrågankommitté.

skogsnäringen L.Naturvårdsavgift iuppdragNaturvårdsverkets av
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Hultkrantz, 1993. Vi har dock konstaterat regeringen föratt
närvarande inte naturvårdsavgiftatt aktuell.är Dessutomanser en
skall vi enligt våra direktiv inte lägga förslag inom skatteområdet.
Därför har vi inte heller möjligheternaövervägt till skattelättnader för
dem frivilligt mark, vilket ocksåavsätter föreslogs i särskiltsom ett
yttrande till den skogspolitiska kommittén.

Skogsägarrörelsen och miljöorganisationer har förordatgemensamt
försäljning del AssiDomänstatens AB. Detta skulleen av av ge en

intäkt på elva miljarder, då helt eller delvis skulle kunnaca som
användas för lösa in mark för reservatsbildning.att försäljningEn där
medlen användes för skulle innebära omfördereservat sittatt staten
indirekta innehav produktiv skogsmark, aktierna iav genom
AssiDomän, till markinnehav direktett samhällsintresseutgör ettsom

inneha. Problemet idag erhålleratt är i storleksordningenatt staten 200
mkr/år i utdelning på sitt aktieinnehav. Dessa medel måste vid en
försäljning in på något utgiftsområde och förslagetannatsparas
innebär därmed ingen nettofinansiering.

Inför försäljningen AssiDomän har framfördes förslagetäven attav
använda bolagets mark för markbyten. Mot bakgrund inteatt statenav
längre statenär 50,25ensamägare procentäger dockvi attanser
denna möjlighet inte realistisk. Omär utövade sittstatens
ägarinflytande dettapå skulle sannolikt resultatetsätt bli kraftigen
minskning börsvärdet, vilket därmed skulle drabba själv. Detstatenav

också tveksamt detär förenligt med aktiebolagslagensärom
bestämmelser bl.a. ålägger styrelsen tillvarata aktieägamasattsom
ekonomiska intressen.

skyddAtt skogsmark investering något tagitsärse av som en som
bl.a. på våra hearingar. Rent principiellt delar vi uppfattningenupp att
kan betrakta reservatsbildningar investering för framtiden,man som en

eftersom det säkrar bevarandet den biologiska mångfalden förav
kommande generationer. statsbudgetenI det dock frågaär mera en om
hur utgifterna skall redovisas. Statens måste ändå medel föravsätta
inköpen.

Ytterligare förslag framförts möjligheterna tillär attsom generera
intäkter i form lotterier, insamlingar Vi har inte berett dettaetc.av

kan bara konstateranärmare möjlighetenutan finns detatt att ärmen
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tidenuthålligoch hur överkan settdettamyckethur enoklart geom
finansieringsådan

lcr/år imiljonersekelskiftet 20-40tillframochidagfårSverige
EULIFE-fonden. Inomfrån EUreservatsbildningförbidrag genom
denomläggningeventuellangåendeutredningardessutompågår aven
and"EnvironmentalElementetCAP.jordbrukspolitiken,gemensamma

denna.delföreslåsPayments ECLP utgöraLandscapeCultural aven
tillhandahållaförsamhälletbetalt attfåskulleMarkägama av

innebärvilketskogengälladåskulle även"miljötjänster. Detta en
ländernaskogsproducerandedeskogspolitik, något somgemensam

realiserasemellertiddettaSkulletill.avvisandemycket serEUinom är
brukandetvidhänsynhand berörförstastöd i avsådantvi att ett

reservatsbildning.ochområdesskyddskogen änsnarare
finansieringenbedömningarovanstående är att avslutsatsEn av

detskemåstedelentillbiotopskydd störstaoch genomnaturreservat
kanendastanslagsnivånhöjningochbudgetarbetetordinarie att aven

prioritering.politiskske engenom
förstärkningfinansielltillmöjlighetervilkadiskuterat enVi har en
har inteViinnebära. utrettkunnaskullestiftelseetablering enav

möjlighetdetstiftelse närmastför utanförutsättningarna som enseren
initiativ.politisktettkunnaskulle prövas genomsom

därstiftelsefristående staten,skulleGrundförutsättningama vara en
sektorn,den privata t.ex.institutioneroffentliga samtandraeventuellt

skullesyfteStiftelsensstiftelsebildare.skulle varaskogsnäringen, vara
skullestiftelsefonnenochskogsmarkskyddfinansieraatt av

iSåväldetta.förfinansiella basendenbreddaförhoppningsvis
välexempel påfinnsSverigenivån iregionaldenpåutlandet som

ocksåskullestiftelsenaturvårdsändamål. Enförstiftelserfungerande
gåvorochdonationert.ex.naturligare än statenmottagare avenvara

behövaskulleFrågorskydd.föranvändasskulle kunna somsom
ingå iförolikahos attparterintresset enförutomutredas närmare,
befintligatill denrelationstiftelsensbl.a.stiftelse, rör

detspelaskall närstiftelsenrollvilkennaturvårdsadministrationen,
objekt.skyddadevårdobjektinköpgäller samt avav



SOU 1997:97 Kap 9 Konsekvensredovisning 163

9 KONSEKVENSREDOVISNING

Enligt utredningsdirektivet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer redovisning regionalpolitiska konsekvenser, attom av

offentliga åtaganden och redovisapröva jämställdhetspolitiskaatt
konsekvenser.

Avseende de regionalpolitiska konsekvenserna vi deattmenar
förslag vi framfört avseende möjligheten erbjuda markägare iatt
Norrlands inland avverkningsrätter på Fastighetsverkets mark vid
inrättandet motverkar negativa sysselsättningseffekterreservatav av
säkerställande skogsmark dennai region. kommerI övrigt medav
nödvändighet avsättningar skogsmark ske främst i skogsbygderattav

därmedoch oftast i glesbygd.
kanVi inte det föreligger några brottsförebyggande ellerattse

jämställdhetspolitiska konsekvenser våra förslag.av
Underlag för våra bedömningar det offentliga åtagandet finnsom

främst kapiteli "Politik, lagstiftning4 och aktörer. I våra direktiv har
en huvudprincip skyddäven skogsmark med stödangetts att är att av

naturvårdslagen finansieras statsbudgeten".överav
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Bilaga

Kommittédirektiv

Tillåggsdirektiv till Miljövårdsberedningen
JO 1968:A behovet ökad areal skyddadav

skogsmark för bevarande biologisk mångfaldav

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 1995

Sammanfattning uppdragetav

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A får tilläggsdirektiv igenom
uppdrag sig i vilken omfattningöver arealen skyddadatt yttra
produktiv skogsmark behöver utökas och former för åstadkommaatt
detta. Uppdraget skall utföras utifrån den riksdagen antagnaav
strategin för biologisk mångfald och den skogspolitiken.nya
Miljövårdsberedningen skall juliden 1 1997 redovisa resultatetsenast

uppdraget.av

Bakgrund

Skogsbruket har påverkan på och därmed påstor naturen
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. I 1993 års
skogspolitik fastslås sektorsansvaret för miljön. Genom års1993 beslut
infördes också miljömål jämställt medär produktionsmålet.ett som
Miljömålet innebär skogsmarkens naturgivna produktionsförmâgaatt
skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen
skall säkras. Skogen skall brukas så och djurarterväxt-att som
naturligt hör ihemma skogen förutsättningar fortleva underattges
naturliga betingelser livskraftigaoch i bestånd. Hotade ocharter

skall skyddas. Skogens kultunniljövärdennaturtyper desssamt
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1992/93:226 s.27.prop.skallvärden värnassocialaestetiska och
iändringaruttryck bl.a.tillmiljömål kommerDetta genom

1993:553.omtryckt1979:429,skogsvårdslagen
skyddadandeldet behövs störreenighetråder bredDet att enomen

finnsdenområdet,fjällnära ännedanför detskogsmarkproduktiv som
miljövänligiförändrasskogsbruket%. Trots0,5i dag ca att en

takti högre änåstadkommanödvändigt reservatriktning detär att
Idag ökarområdet.tjällnäranedanför detsärskiltgällertidigare. Detta

00010taktmedskogsmarksarealenproduktivaskyddadeden caaven
skyddsådanthärskogsmarkskyddadMedår.hektar somavsesper

oförändrad takt1964:822. Mednaturvårdslagenstödmedbeslutas av
skogsmarksarealenproduktiva% den1år 2005tio år,skulle avcaom

stödmedskyddadområdetfjällnäranedanför det avvara
naturvårdslagen.

vilkablandpåverkasskogsmarkskyddad annatBehovet avav
gradi vilkenfår, ochskogspolitikårs1993effekter somsom

mångfald ochbiologisktillhänsynochutvecklasskogsbruket tar
harpropositionenskogspolitiskadenmedenlighetkulturvärden. I

uppgiftiNaturvårdsverket attochSkogsstyrelsenregeringen gett
deneffekterskogspolitikensdenutvärderafortlöpande nya

iuppdragiSkogsstyrelsenhar attVidaremångfalden.biologiska
redovisa1998januariianslagsframställansinsamband med en

effekter.skogspolitikensutvärdering av
arealenskyddadedenutökaangelägetdetRegeringen attanser

ochmångfaldenbiologiskadenbevaraförskogsmarkproduktiv att
sammanhangi attRegeringen kommer annatkulturvärden.skogens

tidigareläggaNaturvårdsverketochSkogsstyrelsen attuppdra
skyddetkvalitet ochåterväxtemasgällerdetutvärderingen avnär

skogsmark.
ochskogspolitikenutvärderingmyndigheternasavvaktanI av
förutredasmöjligheterolikabehöverreservatsbehovetbedörrming av

skogsmark.skyddaatt

Uppdraget

tidigarelagdamed deuppdragfår iMiljövårdsberedningen att
arealenomfattningvilkenisig övergrundredovisningarna yttrasom
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skyddad produktiv skogsmark behöver utökas och föreslå olika
möjligheter och former för åstadkomma detta.att
Miljövårdsberedningens uppdrag och förslag skall utgå från riksdagens
beslut fattades i anslutning till dels propositionen Strategi försom
biologisk mångfald prop. 1993/94:30, bet. 1993/94:JoU9, rskr.
1993/94:87 dels propositionen En skogspolitik prop.ny
1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/932352. En
huvudprincip skydd skogsmarkär med stöd naturvårdslagenatt av av
finansieras statsbudgeten.över

Miljövårdsberedningen skall i sitt arbete hänsyn till inriktaoch sigta
förutsättningarpå de och ägarstrukturer råder i de områden därsom

behovet skyddad areal påtalat, iär södra Sverige.mest t.ex.av
Miljövårdsberedningen skall redovisa de ekonomiska, administrativa

miljömässigaoch förutsättningarna för sina förslag samt
konsekvenserna dem. Om förslag lämnas innebär ökadeav som
ekonomiska åtaganden för skall förslag till finansiering lämnas.staten
Åtgärder skattesidan lämnas utanför uppdraget.

Tidsplan och arbetsformer

Miljövårdsberedningen utföraskall uppdraget inom sin ordinarie
verksamhet dir.1995:22. Miljövårdsberedningen skall i sitt arbete
samråda med bl.a. Statens naturvårdsverk, Skogsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, skogsnäringen, ideella naturvårds-
organisationer och berörda departement.

Miljövårdsberedningen skall den l juli 1997 redovisasenast
resultatet uppdraget.av

Miljödepartementet
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