Så omfattande var bränderna
I utredningen har Skogsstyrelsen med större precision nu kartlagt omfattningen av de största
bränderna i svenska skogar under sommaren 2018. Siffrorna visar en mindre omfattning än den grova
bedömning som gjordes under sommaren på 25 000 hektar. Orsaken är den ökade precisionen men
också att det funnits marker i områdena som inte är brunna, sjöar, ängar, myrar med mera, som nu
rensats bort. De preciserade siffrorna gäller också bränder över 0,5 hektar. Siffrorna visar:
•

300 skogsbränder i landet (85 inom Dalarna, Gävleborgs och Jämtlands län)

•

21 000 hektar skogsmark i landet (85 procent i Dalarna, Gävle och Jämtlands län)

•

323 skogsfastigheter drabbades i Dalarna, Gävle och Jämtlands län varav 43 procent ägs av
privata aktiebolag inkl. Sveaskog, enskilda ägare 37 procent och staten 16 procent.

•

1 800 000 skogskubikmeter i brandområden i Dalarna, Gävle och Jämtlands län.

Vilka förluster har skogsägarna gjort?
Den siffra på 900 miljoner kronor som Skogsstyrelsen uppgav i somras var utifrån då kända
förutsättningar och det behov som fanns att uppskatta ett värde på den skog som berördes av
bränderna. Om det ska göras en ny beräkning kommer det krävas djupare analyser. Klart är att
skogsbränderna kraftigt försämrat värdet på skogen. Den drabbade fastigheten har fått ett lägre värde,
marknadsvärdet på den rotstående skogen har kraftigt gått ner, investeringar som har gjorts i
skogsvård (planering, röjning med mera) har gått till spillo och de sociala värdena som till exempel
jakt, bärplockning och friluftsliv påverkas negativt.
De största framtida förlusterna för skogsägarna är tillväxtförluster på grund av förtida avverkning av
växande, ofta yngre och medelålders skog, samt de framtida investeringar som gjorts i form av
markberedning, sådd eller plantering samt i ett senare skede ungskogsröjning som gått till spillo vid en
skogsbrand.
Eftersom brändernas intensitet varierat med alltifrån 100 procent skadat till vissa områden som där
skogen är obränd kommer graden av förluster variera stort mellan skogsägarna. Likaså påverkar
skogstillståndet på den enskilda fastigheten graden av förluster.
Den ersättning som de drabbade skogsägarna kan få kommer bestå av :
•

Försäkringsbolagens skogsförsäkringar

•

Virkesköpande skogsföretags inköp av det virke som avverkas.

•

Ersättning från staten om den brandskadade skogen blir naturreservat

•

Stöd från staten för ökade kostnader (avverkning och transport) samt för utmärkning av
fastighetsgränser.

Skogsbränderna skapar också miljövärden
Den andel skog som kommer avsättas som reservat har höga miljö- och naturvärden som under tid
kommer att utvecklas. Skogsbränderna skapar en livsmiljö för arter som gynnas och är beroende av
bränd skog.

