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Balans mellan produktion och 
miljö genomsyrar  

Skogsstyrelsens arbete 
Att stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för 
ett hållbart samhälle. Det var Skogsstyrelsens övergripande 
mål 2017. På olika sätt har vi arbetat för att upprätthålla 
denna balans mellan skogspolitikens jämställda mål. 

Skogen blir en allt viktigare samhällsfråga. Under 2017 
har vi märkt detta inte minst när det gäller diskussioner 
kring omställningen till en bioekonomi, i klimatpolitiken 
och i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen inom 
Agenda 2030. Men vi märker det också i den nationella 
skogsdebatten, där frågor som skogsbruk, miljöhänsyn och 
äganderätten tagit en allt större plats under året. 

Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för 
människans välfärd, och under 2017 har Skogsstyrelsen sammanställt kunskap om drygt 
30 skogliga ekosystemtjänster. Det ser väldigt bra ut när det gäller skogens försörjande 
ekosystemtjänster, till exempel produktionen av timmer, massaved och biobränsle. 
Föryngringarna fortsätter att förbättras och avverkningsnivån är långsiktigt hållbar. För 
andra kategorier av ekosystemtjänster är läget inte lika bra. Till exempel har vi fortfarande 
otillräcklig status när det gäller biologisk mångfald och vi ser fortfarande alldeles för höga 
skador på kulturmiljöer. 

Skogsstyrelsens övergripande mål 2017 var att stärka naturvärden och möjliggöra ökad 
avverkning för ett hållbart samhälle. Detta mål innefattar en av de viktigaste grunderna i 
skogspolitiken – nämligen att det ska vara en balans i de jämställda målen för produktion och 
miljö. 

För att komma närmare detta mål har vi bland annat fortsatt den viktiga omvärldsdialogen 
med skogssektorn, vi har satsat på att vår tillsynsverksamhet ska bli tydligare och mer 
enhetlig över landet och vi har ökat användningen av våra e-tjänster, som till exempel Mina 
sidor. Vi har även satsat på vår skogliga uppdragsverksamhet och resultatmässigt visar 
verksamheten en förbättring i förhållande till tidigare år.

För att skapa förutsättningar för en ökad skogsproduktion och utreda mål för produktionen 
startade Skogsstyrelsen en samverkansprocess för skogsproduktion i början av året. Vi 
driver samverkansprocessen tillsammans med ett 30-tal aktörer från främst skogsnäringen 
och de olika arbetsgrupperna har tagit fram ett antal förslag som presenteras i början av 
2018. Processen kommer att fortsätta även under 2018 och målet är att vi ska kunna öka 
skogsproduktionen och samtidigt kunna nå miljömålen och andra samhällsmål.

Att bedriva ett variationsrikt skogsbruk kan öka tillväxt och produktion samtidigt som 
naturvärden stärks. I rådgivningskampanjen Skog med variation har vi under året lyft 
fram hur man kan sprida riskerna, minska skadorna, öka upplevelsevärden samt säkra 
virkesproduktionen genom ett mer variationsrikt skogsbruk. 
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En annan viktig byggsten i ett hållbart brukande av den svenska skogen är formellt skydd 
av skyddsvärda miljöer. Flera orsaker försenade Skogsstyrelsens arbete med områdesskydd 
under början av året, men tack vare en kraftsamling under hösten nådde vi nästan upp till 
fullt utnyttjande av de anslag vi fått till detta. 

Under 2017 har den offentliga diskussionen om skogsbruk, naturvård och nyckelbiotoper 
samt äganderätt varit omfattande och stundtals mer polariserad än på länge. I mars beslutade 
Skogsstyrelsen att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, vilket följdes 
av en intensiv diskussion både externt och internt. Artskyddet är en annan fråga som 
lett till mycket debatt kring äganderätten, bland annat efter domar som rör förekomst av 
bombmurkla, lavskrika och tjäder.  

Under året har Skogsstyrelsen fortsatt arbeta med nyckelbiotopsfrågor på olika sätt. 
I en bred samverkansprocess har vi tagit fram en utvecklad och förbättrad metod för 
nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige. Under hösten har vi också påbörjat 
förberedelserna för en landsomfattande nyckelbiotopsinventering som aviserades i 
regeringens budgetproposition för 2018. 

I regeringens budgetproposition fanns även andra stora satsningar på skog, som ledde 
till mycket förberedelsearbete för Skogsstyrelsen under hösten. Skogsstyrelsen fick bland 
annat i uppdrag att samordna ett arbete för att ta tillvara jobbmöjligheterna inom de gröna 
näringarna – ett uppdrag som innebär stora möjligheter för såväl skogssektorn som för 
nyanlända och långtidsarbetslösa. 

Men Skogsstyrelsen arbetar inte enbart inom Sveriges gränser. Det internationella arbetet 
blir allt viktigare, och Skogsstyrelsen stöttar regeringskansliet med analyser och underlag 
i olika internationella skogliga frågor. Exempelvis bistår Skogsstyrelsen vid framtagandet 
av den europeiska skogsstrategin och regeringens förslag till EU-direktiv om energi från 
förnybara källor.  

Herman Sundqvist
Generaldirektör
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Det skogliga sektorsansvaret från år 1993 medför att åtgärder som krävs för att bevara 
skogslandskapets natur- och kulturmiljövärden är ett gemensamt ansvar för skogsbruket och 
myndigheterna.

I ”En skogspolitik i takt med tiden” slås också fast att de två målen och det delade ansvaret 
mellan samhället och skogsägarna förutsätter en tydligt definierad och långsiktig äganderätt. 
Sammanfattningsvis beskrivs skogspolitiken ofta som ”frihet under ansvar”.

För att politikens mål ska kunna uppnås krävs stora frivilliga insatser från skogsbruket 
utöver de krav som ställs i lagstiftningen. Skogsstyrelsen ska föra dialog med skogssektorn i 
vid bemärkelse och skogsnäringen i synnerhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
målen ska kunna nås, och för att få veta vilket stöd som behövs från staten.

Verksamheten regleras av Myndighetsförordningen (2007:515), Förordning (2009:1393) 
med instruktion för Skogsstyrelsen samt regleringsbrev för 2017 N2016/08074/SUN samt 
ändringsbeslut N2017/01454/SUN, N2017/06975/SUN och N2017/07765/SK. 

1 Skogspolitiken och  
Skogsstyrelsens uppdrag

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet under regeringen och har i uppgift att verka för att 
landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen 
kan uppnås. De skogspolitiska styrmedlen inkluderar bland annat kunskapsöverföring/
rådgivning, tillsyn, inventeringar, ekonomiskt stöd och uppdragsverksamhet. Skogsstyrelsen 
följer skogarnas och skogsbrukets utveckling i enlighet med sektorsansvaret. Skogsstyrelsen 
ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

 som riksdagen har fastställt nås och har även ansvar för att samordna uppföljning, 
utvärdering och rapportering av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Skogsstyrelsen ska 
också samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av målet för 
friluftslivspolitiken som avser tillgång till natur för friluftsliv på skogsmark.

Den gällande skogspolitiken, ”En ny skogspolitik” (proposition 1992/93:226), beslutades 
år 1993 och bekräftades år 2008 genom propositionen ”En skogspolitik i takt med tiden” 
(proposition 2007/08:108).

De skogspolitiska målen utgörs sedan år 1993 av ett miljömål och ett produktionsmål. Målen 
ska vara jämställda.

MILJÖMÅLET: Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga 
ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i 
skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter 
som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva 
under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade 
arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.

PRODUKTIONSMÅLET: Skogen och skogsmarken ska 
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt 
god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge 
handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen 
producerar.
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1 Pettersson J, Andersson C, Ederlöf E 2017. Skogens ekosystemtjänster - status och påverkan Rapport 2017/13, Skogsstyrelsen.

2 Ekosystemtjänster och  
utvecklingen i skogen

Ekosystemtjänster är värden som ekosystemen tillhandahåller. Skogens 
ekosystemtjänster har stor betydelse för människans välfärd. De består av 
försörjande tjänster, väl synliga produkter som timmer och massaved, reglerande 
processer som förebyggande av stormskador, kulturella tjänster såsom bidrag 
till fysisk och mental hälsa och stödjande tjänster som utgör grundläggande 
förutsättningar som fotosyntes.

Under 2017 arbetade Skogsstyrelsen med att sammanställa kunskap om drygt 30 skogliga 
ekosystemtjänster. I rapporten Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan, beskrivs de 
närmare, hur mänsklig verksamhet påverkar dem samt en grundligare motivering till vår 
bedömning av statusen1. 

Sammantaget kan vi säga att det ser väldigt bra ut för kategorin skogens försörjande 
ekosystemtjänster utom för rennäringen, fisk och dricksvatten. När det gäller övriga 
kategorier av ekosystemtjänster ser det sämre ut. Antingen beroende av att vi inte har 
tillräcklig kunskap, eller för att de åtgärder vi hittills vidtagit inte haft tillräcklig effekt eller 
ännu inte fått genomslag.
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2 Skogsstyrelsens officiella statistik, Föryngringarnas (återväxtens) kvalitet följs upp genom en inventering på cirka 500 objekt 
jämnt fördelade över landet. Uppföljningen görs i södra Sverige fem år efter avverkning och i norra Sverige sju år efter  
avverkning.
3 Skogadata 2017. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. SLU.

Nedan följer en genomgång av utvecklingen i skogen med utgångspunkt från skogens 
ekosystemtjänster.

Skogens försörjande ekosystemstjänster
Timmer och massaved
Produktionen av timmer och massaved är en av de viktigaste leveranserna för att Sverige 
ska kunna ersätta mindre hållbara material. Skogsstyrelsen följer upp detta genom att se hur 
skogsskötsel och avverkningar genomförs i skogsbruket av idag.

Bättre föryngringar
Föryngringarna håller fortsatt hög kvalitet enligt Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning2.  
Vid den senaste uppföljningen hade 90 procent godtagbar kvalitet3, att jämföra med drygt 70 
procent vid millennieskiftet. Det allt bättre resultatet kan delvis förklaras av att plantering, 
som är en relativt säker föryngringsmetod, fortsätter att öka och utförs nu på drygt 80 
procent av föryngringsarealen. Naturlig föryngring har minskat under lång tid och fortsätter 
att minska. En orsak är att jämfört med plantering ställer metoden större krav på kunskap 
och fler åtgärder vid rätt tidpunkt i skogsskötseln. Vid naturlig föryngring frånhänder sig 
skogsägaren dessutom möjligheten att använda förädlat skogsodlingsmaterial med högre 
tillväxtpotential. Resultatförbättringen för ”ingen åtgärd” de senaste åren har vi ingen bra, 
faktabaserad, förklaring till. Det är dock en liten del av föryngringarna (cirka 2 procent) som 
klassas som ”ingen åtgärd”.

Ekosystemtjänst God Måttlig Otillräcklig

Timmer och massaved X

Biobränsle X

Vilt X

Rennäring X

Skogsbär och matsvamp X

Dricksvatten X

Fisk från skogssjöar och vattendrag X

Genetiska resurser X

Övriga försörjande tjänster X

Klimatreglering X 

Skador på skog och hur de kan förebyggas X

Skogens vatten och våtmarker X

Förebyggande av erosion och jordras X

Skogsmarken X

Biologisk mångfald X

Stabilitet och resiliens X

Skogens sociala värden X

Kulturmiljövärden X

Kunskap och information X
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Tabell 1. Sammanfattning av statusbedömning
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Övriga

Privata

ALLA

4 Se: Claesson, S., Duvemo, K., Lundström, A. och Wikberg, P.-E. 2015. Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15.  
Rapport 2015/10. Skogsstyrelsen.

Röjning
Röjningens omfattning och utförande har varierat relativt mycket genom åren. Den årliga 
röjningsarealen har stadigt ökat sedan bottennoteringen 1995 men planade ut och går nu ner 
igen. 

Även om de årliga röjningsarealerna ökat under en rad av år har arealen med bedömt 
omedelbart röjningsbehov fortsatt att stiga. År 2010 uppgick den arealen till drygt 1,5 
miljoner hektar. Arealen med omedelbart röjningsbehov verkar nu ha stabiliserat sig på 
mellan 1,4 och 1,5 miljoner hektar. Detta kan tyda på att nuvarande röjningsnivå räcker till 
för att åtgärda det årliga tillskottet av röjningsarealer men inte är tillräcklig för att minska 
arealen med omedelbart röjningsbehov.

Avverkning och tillväxt
Under de senaste fem åren har den årliga avverkningen varit i medeltal 84 miljoner 
skogskubikmeter.  Det är cirka 85 procent av nettotillväxten på produktiv skogsmark 
exklusive formellt och frivilligt avsatt mark såsom den beräknas i SKA 154. Avverkningsnivån 
ligger inom den av Skogsstyrelsen bedömda högsta hållbara avverkningsnivån.

Figur 1. Föryngringarnas kvalitet för respektive föryngringsmetod, uttryckt som den andel (procent) som uppfyller 
skogsvårdslagens krav.
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Figur 2. Areal utförd ungskogsröjning.

Omr: Hela landet   Äg: Grupper   Hkl: B1–B3, C1 (Träd > 1,3 m) 

Källa: Riksskogstaxeringen, 3-årsmedeltal
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5 Skogsdata 2012 och Skogsdata 2017. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. SLU.
6 Statens energimyndighet, 2015. Energiläget 2016 ET 2015:08. Av skogsindustrins förbrukning är cirka tio procent importerat 
virke (SCB 2016).
7 Torbjörn Brunberg, SkogForsk, muntlig kommunikation.
8 Skogsstyrelsen 2017. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 2017–12–08.
9 Naturvårdsverket. Jakt på klövvilt. 2016-04–27. www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-klovvilt/  
(Hämtat 2017–04–25).
10 Statens jordbruksverk. Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. 2016–12–09. www.sverigeisiffror.scb.se/contentas-
sets/999ec4d420ce43f69cd557767fd11b3a/jo1301_2015a01_sm_jo44sm1601.pdf (Hämtat 2017–04–25).

Den areal som årligen föryngringsavverkas har legat stabilt runt 200 000 hektar de senaste 
30 åren. För avverkningssäsongerna 2011/12–2015/16 var arealen i medeltal 196 000 hektar 
per år. Arealen som årligen gallras var under samma period i medeltal 330 000 hektar5. 

God status
Avverkningen ökar över tid samtidigt som den ligger under den av Skogsstyrelsen bedömda 
högsta hållbara avverkningsnivån. Därför bedöms tjänstens status som god. 

Biobränsle
Skogsbruket genererar biobränslen i form av rest- och biprodukter från avverkningar, 
skogsindustri, tillverkningsindustri och samhälle (avfall och returträ). I det svenska 
energisystemet används biobränslen till värme, industri, transporter och el. 

Sammantaget försörjer bioenergin nära en tredjedel av den totala svenska 
energikonsumtionen, cirka 130 TWh varav 85–90 procent härrör från den svenska skogen 
och skogsindustrin6, 7.

Uttag av grenar och toppar i föryngringsavverkning har de senaste åren gjorts på cirka  
40 000–80 000 hektar per år. Återföring av aska som kompensation för uttaget har gjorts 
på cirka 6 000–12 000 hektar per år8. Skogsstyrelsen arbetar med projekt för att öka 
återföringen av aska som kompensation för uttaget av grenar och toppar. Under 2017 har 
Skogsstyrelsen utvecklat metodik och genomfört en uppföljning av askåterföring efter 
spridning, för att säkerställa att askåterföring genomförs på ett miljömässigt riktigt sätt.

God status
Det finns idag god tillgång på bioenergi från skogen. Hur mycket av potentialen som tas ut är 
marknadsstyrt. Statusen för bioenergi bedöms därför som god.

Vilt
Våra svenska vilda djur upprätthåller viktiga processer i ekosystemen. De bidrar även till 
den biologiska mångfalden och betydelsefulla värden som friluftsliv, jakt och turism. Med 
vilt menas alla vilda däggdjur och fåglar som inte är någons egendom. Det jaktbara viltet 
definieras som vilda däggdjur och fåglar som jagas av människan.

Älgen är ett av djuren som dominerar i jaktsammanhang både vad gäller utbredning och 
antalet i våra skogar. Det skjuts cirka 100 000 älgar varje år i Sverige9. De andra vanliga 
jaktbytena är kronhjort, rådjur, dovhjort, hare, vildsvin, skogsfågel, räv, bäver samt björn. 
Nationellt förekommer även licensjakt på lo och varg. Köttet från skjutna älgar utgör ungefär 
2 procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige10.

Att Sverige har friska viltstammar visar sig dels i en hög årlig avskjutning och återväxt, dels 
genom att många viltarter fortfarande sprider sig över landet och etableras till nya områden. 
Kronhjort och vildsvin är exempel på arter som idag sprider sig till nya områden.
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11 Anders Dahlberg, Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, muntlig kommunikation.

God status
Ekosystemtjänsten vilt anses ha en god status över landet.

Rennäring 
Renskötseln bedrivs extensivt och berör halva Sveriges produktiva skogsmarksareal. 

Tillgången på bete under hela året är avgörande för antalet renar och är därför den 
ekonomiska basen i rennäringen. Inte minst på vintern är tillgången på bete begränsad. 
Vinterbetet finns mestadels i skogslandskapet. I många sammanhang har det påtalats brister 
hos skogsägare i kunskapen om renskötselns behov och begränsningar. 

Ett arbete med systematisk uppföljning av skogsbrukets hänsyn till rennäringen har påbörjats. 
I första hand är det markberedning och lämnande av hänglavsbärande trädsamlingar som 
kommer att följas upp, men det är ännu för tidigt att redovisa några resultat. 

Arbetet med målbilder för god hänsyn till rennäringen har under året påbörjats men avbrutits 
då det inte fanns förutsättningar att nå samsyn kring hänsynens utformning.

En grundläggande höjning av kompetensen i renskötsel hos Skogsstyrelsens handläggare av 
avverkningsärenden har under året genomförts.

Renbruksplaner är ett viktigt verktyg vid samråd mellan skogsbruk och rennäring och för 
att förbättra hänsynen. 50 samebyar är involverade i planarbetet och hittills har drygt 24 
miljoner hektar indelats i olika betesland inom renskötselområdet. 

Stora delar av skogsbruket inom renskötselområdet samråder med rennäringen före 
föryngringsavverkning och byggande av skogsbilvägar. Enligt Centrala samrådsgruppen för 
skogsbruk – rennäring fungerar samråden relativt bra även om man inte alltid är överens. 
Från rennäringens sida framhålls dock att man ser stora problem med den långsiktiga 
förändringen av skogslandskapet och det bortfall av betesmöjligheter som skogsbruket 
tillsammans med gruvnäring, vattenkraft och vindkraft för med sig. Återkommande 
problemområden är avverkning av hänglavsbärande skog, markberedning på marker med 
renlav, plantering av contortatall, oröjda ungskogar samt gödsling.

Otillräcklig status
Skogsbrukets påverkan på rennäringens förutsättningar är stor. Att få en fungerande 
förståelse mellan näringarna och förutsättningen för att de ska kunna bedrivas är viktig.

Skogsbär och matsvamp 
Den kommersiellt plockade bärkvantiteten i Sverige uppskattas till mellan 10 000 och 20 000 
ton vilda bär per år, vilket skulle motsvara cirka 2–4 procent av den totala bärproduktionen 
på svensk skogsmark. 

Till den svenska livsmedelshandeln importeras årligen tonvis med färsk eller torkad svamp 
från utlandet och från odling, produkter som skulle kunna tillvaratas eller produceras inom 
landet, särskilt som efterfrågan ökar på närproducerade och ekologiska produkter. Det finns 
beräkningar som pekar mot att det samlade ekonomiska värdet av ett skogsområde vad avser 
ackumulerad produktion av matsvampar under en skoglig omloppstid ligger i nivå med 
virkesvärdet hos skogen11. Problemet är att praktiskt ta tillvara matsvampsproduktionen 
som är temporär, ofta kortvarig och ojämn mellan åren. Bland skogens tusentals svamparter 
finns det i Sverige bara en handfull arter som kan betraktas som viktiga matsvampar i någon 
egentlig mening.
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12 Brihem Andreas, Fältskitsvegetationen 30 år efter beståndsanläggning. Sveriges lantbruksuniversitet, 2014. 
13 Anders Dahlberg, Professor vid SLU Uppsala, muntlig kommunikation.
14 SGUs hemsida 2017 www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/ (Hämtad 2017–10–10). 
15 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av dricksvattenutredningen. SOU 2015:51.
16 Skogsstyrelsens rapport 12:2016. Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder.
17 SLU 2016. Skogsdata 2016 Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skogen då, nu och i 
framtiden. Institutionen för skoglig resurshushållning. Umeå 2016.

Den mänskliga påverkan på våra svenska skogsbär är stor. Oavsett om skogen blädas, 
kalhuggs eller gallras så påverkar det förutsättningarna för bären. I fältstudier som är gjorda 
på försöksytor (effekter av olika nivå på skogskötselintensitet) i Bjurholm, Edefors och 
Harads så är det tydliga skillnader på bärförekomst beroende på skötselnivå12. Tydligaste 
effekten för en enskild art, var för blåbär som påverkades positivt vid både intensiv och 
normal markberedningsmetod.

Dagens skogsbruk med slutavverkningar (trakthyggen), maskinell markberedning, 
trädplanteringar och ibland också skogsmarksgödsling medför en mycket radikal och negativ 
förändring av skogsmarkens svampsamhällen. Om självföryngring tillämpas eller evighetsträd 
lämnas överlever mykorrhizasvamparna under den känsliga fasen efter slutavverkning. I 
annat fall försvinner alla mykorrhizasvampar, och måste återetablera sig från omgivningen i 
den nya skogen13.

God status
Ekosystemtjänstens status bedöms vara god. Detta beror till stor del på att vi idag tar tillvara 
på en så pass liten del av det som faktiskt produceras.

Dricksvatten 
Dricksvattnets kvalitet i form av grumling, lukt och smak, samt innehåll av föroreningar och 
smittämnen diskuteras allt mer. Även tillgången på vatten har uppmärksammats de senaste 
åren. Torra somrar och nederbördsfattiga vintrar har medfört att grundvattennivåerna 
i de stora grundvattenmagasinen hösten 2017 på många håll var lägre eller mycket 
lägre än normalt för årstiden14. Enligt klimatscenarier framtagna av Sveriges geologiska 
undersökningar (SGU) för år 2100, beräknas grundvattnets årsmedelnivå höjas i större delen 
av Sverige utom i landets sydöstra delar, där grundvattennivåerna i stället beräknas sjunka15. 
Även om tillfälligt låga grundvattennivåer inte utgör en signifikant trend bidrar de till att 
tydliggöra frågeställningar kring effekter av vattenbrist.

Kunskap kring skogsbrukets inverkan på grundvattenkvalitet och grundvattennivåer är 
begränsad och mer kunskap behövs. Risker för negativ inverkan på dricksvatten, i form av 
förhöjda nitrathalter och brunifiering, finns bland annat i samband med avverkning och 
dikesåtgärder. Kunskapen kring hur stående skog inverkar på dricksvatten är dock begränsad 
i jämförelse med annan markanvändning. Även om skogsbruk, i jämförelse med jordbruk 
eller industriell verksamhet, per ytenhet anses orsaka begränsad påverkan på ytvattenkvalitet 
är kontaktytan mellan brukad skogsmark och vatten stor. Detta medför att skogsbruk 
kvantitativt kan bidra med en betydande påverkan. Skogsbrukets påverkan på ytvattenkvalitet 
kan dock begränsas genom god hänsyn vid åtgärderna, som att förhindra körskador och 
lämna utströmningsområden och funktionella kantzoner16. 

Skogsbruket har även inverkan på vattentillgången i landskapet genom framförallt utdikning. 
Den dikade arealen produktiv skogsmark uppgår till cirka 3 miljoner hektar, varav 0,9 
miljoner hektar är torvmark17. Idag pågår restaurering av våtmarker med syfte att öka vattnets 
uppehållstid i landskapet och därmed fylla på grundvattenmagasinen, gynna vattenkvalitén 
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18 Bergkvist, M. 2015. Kan Ölands grundvatten öka vid en upp-dämning av de utgrävda dikena genom strandvallarna på Ölands  
östkust? Kandidatarbete 456, Lunds Universitet.
19 Tjerngren, I., Meili, M., Björn, E., and Skyllberg, U. 2012. Eight boreal wetlands as sources and sinks for methyl mercury in  
relation to soil acidity, C/N ratio, and small-scale flooding. Environ. Sci. Technol. 46, 8052-8060. dx.doi.org/10.1021 /
es300845xl.
20 Kronberg, R-.M., Tjerngren, I., Drott, A., Björn, E., and Skyllberg, U. 2012. Net degradation of methyl mercury in alder 
swamps. Environ. Sci. Technol. 46, 13144-13151.
21 Hagström, L. 2013: Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 2013. Länsstyrelsen Kalmar län. Nr 420-1090-11. 176 sidor.
22 Larsson, S., Lundmark, T.& Ståhl, G. 2009. Möjligheter till intensivodling av skog. Slutrapport från regeringsuppdrag Jo 
2008/1885.
23 Statistiska centralbyrån, 2017. Fritidsfisket i Sverige 2015. Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske 57 SM 1703.  
ISSN 1654-4117.
24 Andersson, E. et al. 2013. Målbilder för god miljöhänsyn. Skogsstyrelsen Rapport 2013/5.
25 IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015. Krondroppsnätet 1985–2015 – tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess 
effekter i skogsmark. Rapport C 127. ISBN 978-91-88319-00-5. 
26 IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015. Krondroppsnätet 1985–2015 – tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess 
effekter i skogsmark. Rapport C 127. ISBN 978-91-88319-00-5. 
27 Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplan 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt.
28 Bishop, K. et al. 2009. The effects of forestry on Hg bioaccumulation in nemoral/boreal waters and recommendations for good 
silvicultural practice. Ambio Vol. 38, No. 7.

och förhindra läckage av metylkvicksilver18, 19, 20, 21. Vidare bedöms intensivskogsbruk, 
det vill säga täta gödselgivor och korta omloppsperioder, kunna inverka negativt på 
grundvattennivån22.  

Måttlig status
Med detta som bakgrund görs bedömningen att ekosystemtjänsten dricksvatten har måttlig 
status. Möjligheten är god att med flera åtgärder och ny kunskap kunna höja statusen till god.

Fisk från skogssjöar och vattendrag 
Fritidsfiske omsätter miljardbelopp23 (SCB JO 57 SM 1703). Cirka 1,6 miljoner svenskar i 
åldern 16 till 80 år säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar. Till det ska räknas 
cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister 
varje år som fiskar när de besöker Sverige. Enligt SCB uppskattades den tillvaratagna fångsten 
i sjöar och vattendrag till cirka 7 600 ton år 2015. Fritidsfiskets sammantagna utgifter 
inklusive investeringar var 14,9 miljarder kr 2015 varav 3,6 miljarder kr avser fiskekort, 
redskap, resor, fiskeguider, mat och logi.

Vad gäller skogsbrukets roll i sammanhanget så är det viktigt att inte orsaka vandringshinder 
vid vattendragspassager i skogsbilvägnätet (framförallt fellagda vägtrummor). Befintliga 
vandringshinder behöver åtgärdas. Skogsbruket har även stora möjligheter att bidra till bra 
kvalitet på lek- och uppväxtområden, till exempel genom att lämna funktionella kantzoner 
och förhindra körskador i samband med skogsbruksåtgärder24. 

Skogsbrukets skörd av grenar och toppar kan leda till att återhämtningstakten efter 
försurning avstannar på grund av att biomassa tas ut ur systemet, biomassa som annars skulle 
bidra till neutralisering av syran då den bryts ned25. Både depositionen (nedfall från himlen) 
och skogens tillväxt försurar mer i söder än i norr, eftersom både nedfallet och tillväxten 
är högre i söder. Störst är bidraget i sydost, där tillväxten är hög och nedfallet lägre än i 
sydväst26. 

Det är väl känt att halterna av metylkvicksilver är höga i till exempel gädda och abborre27. 
Större delen av kvicksilvret i skogsmark kommer från deposition efter förbränning, men kan 
omvandlas, frigöras och transporteras till sjöar och vattendrag i samband med framförallt 
körning och markberedning28. Därför är det mycket viktigt att förhindra markpåverkan nära 
vattenmiljöer. Situationen bedöms likartad i hela landet.
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29 Livsmedelsverket, 20170425 www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/all-fisk-ar-inte-nyttig 
(Hämtad 2018–01–17).

Otillräcklig status
Ekosystemtjänsten bedöms ha otillräcklig status i hela landet. Livsmedelsverket har tagit fram 
kostråd29 som vägledning för konsumtion av fisk med anledning av miljögifterna. Kostråden i 
sig leder inte till en förbättring av miljön och halterna av miljögifter i fisken. 

Genetiska resurser
Genetiska resurser har globalt sett betydelse för anpassning och skydd av ekosystem, 
landskap och produktionssystem. De är en förutsättning för att möta aktuella och framtida 
utmaningar för livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Vidare 
är genetisk variation viktig för bland annat förädling, för att tillgodose etiska värden och som 
ett vetenskapligt referensmaterial för att belysa effekter av urval och arters utveckling.

I brukandet av skogsgenetiska resurser framträder några tydliga trender. Skogsodling med 
gran dominerar i södra Sverige och skogsodling med tall i norra, delvis oberoende av vilket 
trädslag som är mest lämpad för platsen. Den naturliga föryngringen, särskilt metoder där 
fröträd/skärmträd lämnas att beså marken, har minskat kraftigt under 2000-talet till förmån 
för plantering. Under samma period har skogsodling med förädlat material stadigt ökat. Vid 
föryngringen idag är nära 100 procent av tallplantorna och 60–80 procent av granplantorna 
förädlade. 

Måttlig status
För gran och tall är ekosystemstatusen för genetiska resurser svår att bedöma, både på 
bestånds- och landskapsnivå. Alm- och askskottsjukans omfattande härjningar är negativ för 
arternas genetiska resurser. 

Övriga försörjande tjänster 
Utöver de nämnda tjänsterna tillhandahåller skogen en mångfald av försörjande 
ekosystemtjänster. Dessa kan vara biobaserade kemikalier, trätjära, träd och växtextrakt med 
medicinsk eller näringsmässig användning, slöjdvirke och näver samt dekorativa material. 
Biobaserade kemikalier dominerar av dessa övriga försörjande ekosystemtjänster, och har 
även en stor potential att öka i omfattning.

Trätjära, träd- och växtextrakt, slöjdvirke, näver och dekorativa material är också viktiga 
ekosystemtjänster från skogen, men med mycket ringa omfattning jämfört med timmer och 
massaved. Det finns också en möjlig potential att utveckla olika träd- och växtextrakt och att 
ta tillvara biologiskt aktiva material för framställning av exempelvis mediciner, men detta är 
till stor del ett ännu outforskat område. 

God status
Statusen för övriga produkter bedöms som god, med reservationen att den kan utvecklas 
mot måttlig om statusen för ekosystemtjänsten timmer och massaved blir sämre, eller om 
konkurrensen om råvaran blir stor.

Skogens reglerande ekosystemtjänster
Klimatreglering 
Skogen har stor betydelse för klimatet, dels genom att den levererar relativt klimatneutral 
energi och förnybara material som hjälper samhället (även importländer) att undvika 
användning av klimatskadliga råvaror som fossila bränslen och cement, dels genom den 
pågående upplagringen av kol i biomassa och mark. Substitutionsnyttan och förrådsökningen 
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30 Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/klimatutslapp (Här är totala utsläppen från dikad mark fråndragna).
31 Hjerpe m.fl. 2014. Utsläpp av växthusgaser från torvmark. JV rapport 2014/24.
32  Drott A. 2016. Kunskapssammanställning – skogsbruk på torvmark. Skogsstyrelsens rapport 2016/3.
33 Ansökan till LBP-fond, Dnr 2017/4037.

skattas här grovt till cirka 70–80 miljoner ton koldioxid per år. Förrådsökningen skattas 
till 40–50 miljoner ton koldioxid per år30. Det sker också en viss nettoupplagring av trä i 
byggnader. Dikning av skogsmark påverkar normalt växthusgasbalansen i negativ riktning, 
speciellt i södra Sverige (cirka 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år)31. Övrig påverkan 
bedöms vara relativt marginell, inklusive skogsbrukets egen förbrukning av fossil energi. 

Skogsstyrelsen har arbetat på olika sätt för att göra uttaget av biobränsle mer hållbart (se 
avsnittet Biobränslen) och lett ett samarbete med andra myndigheter i framtagandet av en 
rapport som beskriver myndigheternas syn på hållbar bioenergi (trycks i början av 2018). 
Skogsstyrelsen har deltagit i en analys av kunskapsunderlaget kring dikning32 och tagit ett 
initiativ till försöksverksamhet kring återvätning av dikad skogsmark av klimatskäl33.

God status
Som helhet ger den svenska skogsförvaltningen nu en klimatnytta via leverans av energi, 
material (som möjliggör substitution) och förrådsökning som sammantaget är mångdubbelt 
större än de nettoutsläpp som dikade marker avger. Statusen kan därigenom betecknas som 
god. 

Skador på skog och hur de kan förebyggas
Betesskador
År 2017 var det sjätte året efter införandet av en ny älgförvaltning. Sammanställningen av 
Älgbetesinventeringen (Äbin) visar att skadesituationen fortfarande var i princip oförändrad. 
Av alla tallar som finns i Sveriges ungskogar registrerades endast 30 procent som oskadade 
av vilt. Det mål som skogsbruket och många länsstyrelser antagit är att minst 70 procent av 
tallarna ska vara utan viltskador då skogen växer ur ungskogsfasen, det vill säga när beståndet 
är 5 meter i medelhöjd. Betningen styr också trädslagsblandningen så att begärliga trädslag, 
som ädellöv, rönn, asp och sälg, har svårt att bilda träd och ingå i beståndets övre trädskikt. I 
stället hålls de kvar en tid som en del av buskskiktet.

Det behövs därför en kraftsamling för komma ifrån en skadesituation som är ytterst allvarlig 
för skogen och för svenskt skogsbruk. Ett problem som tilltagit i föryngringar i Svealand och 
Götaland är att andelen tallplantor som skadats av betande rådjur ökat kraftigt. Under de 
senaste tre åren har skadorna mer än fördubblats och ligger nu på uppemot 18 procent av 
tallplantorna.

För att nå målet 70 procent oskadade stammar vid fem meters beståndshöjd görs 
bedömningen att högt 5 procent av stammarna får skadas årligen. De årsskador som redovisas 
i Äbin är en indikator som beskriver förutsättningen att nå det långsiktiga målet. För år 
2016 och år 2017 är situationen enligt Äbin att endast nio av 146 älgförvaltningsområden 
hade en skadenivå som var acceptabel. Sex av dessa nio områden hade dock höga nivåer av 
äldre skador vilket gör att det sammantaget bara fanns tre områden av 146 som enligt Äbin 
fortfarande har möjlighet att klara målen. Situationen är med andra ord helt oacceptabel.
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Figur 3. Tillståndet i skogen avseende viltbetesskador.

34 SMHI, månads-, årstids, och årskartor. www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?myn=6&par=nbdAvv 
35 Niklas Åberg, Skogsstyrelsen, muntlig kommunikation.
36 Jan Stenlid, SLU, muntlig kommunikation.
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Skadesvampar och -insekter
De omfattande granbarkborre-härjningarna i Medelpad och norra Hälsingland har fortsatt 
under året. Granens vitalitet har sannolikt stärkts tack vare högre nederbörd i juni i området 
än föregående år34. Årets skadeinventering i hyggeskanter i Medelpad visar att skadorna 
fortfarande ligger på en hög nivå, om än lägre än år 201635. Det är troligt att granbarkborren 
kommer att orsaka stora skador även år 2018 i Medelpad och norra Hälsingland, även om 
skadorna troligen blir mindre än år 2017. 

Ögonvivlar har skadat barrträdsföryngringar på många platser i södra Sverige enligt 
skaderapporteringar till Skogsstyrelsens distrikt. De ökade skadorna av både ögonvivel och 
av svarta bastborrar är troligen en följd av att andelen barrträdsplantor som blivit kemiskt 
skyddsbehandlade mot snytbagge minskar.

Diplodia-sjukan har nu upptäckts i ett flertal föryngringar och ungskogar från Småland 
i söder till Hälsingland i norr. Analys av angreppet nära Arlanda visar att svampen redan 
funnits i Sverige i åtminstone 10 år36. Diplodia-sjukan är alltså etablerad i hela södra halvan 
av Sverige. 

Rottickan orsakar rotröta på tall och gran med tillväxt- och värdeförluster som följd. Skadorna 
kommer troligen att öka efter hand som klimatet blir varmare. 

Törskatesvampen fortsätter att skada och döda tall i främst ungskog men även i gallringsskog i 
norra halvan av landet. Många anser att skadorna ökat sedan den senaste NRS-inventeringen 
2012: (Nationella riktade skadeinventeringen). Motåtgärder finns endast på lång sikt via 
bättre ståndortsanpassning och val av frö från mindre känsliga moderträd. Knäckesjukan 
orsakar stora skador i plantskog av tall i Norrbotten och i skogsbrandsområdet i Västmanland.

Skogsstyrelsen fortsätter arbetet med att bekämpa almsjukan på Gotland. Större delen av 
bekämpningsarbetet 2017 har bekostats av Naturvårdsverket. Gotland har troligen Europas 
största kvarvarande förekomst av äldre almar och en rik biologisk mångfald är knuten till 
dessa träd.
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37 Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplaner 2016–2021.
38 Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplaner 2016–2021.
39 Bishop, K. et al. 2009. The effects of forestry on Hg bioaccumulation in nemoral/boreal waters and recommendations for good 
silvicultural practice. Ambio Vol. 38 no 7.
40 www.skogsstyrelsen.se/malbilder/  (Hämtad 2018–01–16).
41 Lundström, K. & Lomander, A. 2016. Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. 
Slutrapport. Skogsstyrelsen, Rapport 2016/11.

Stormar och skogsbränder
Under 2017 drabbades inte Sverige av några större stormar. Vid de mindre stormar som 
förekom deltog Skogsstyrelsen på samverkanskonferenser med andra myndigheter.

Under 2017 inträffade två större skogsbränder i landet, båda i Småland. I Gillbonderyd 
brann cirka 160 hektar skog. Skogsbranden berörde färre än 10 fastigheter. Samma dag var 
det skogsbrand i Bredaryd där brann det i en torvmosse på cirka 500 hektar. Denna brand 
berörde inte produktiv skogsmark i nämnvärd omfattning.

Otillräcklig status
Att den sammanvägda statusen bedöms vara otillräcklig, beror på viltskadornas omfattning, 
att stormskadorna utgör en stor andel av de abiotiska skadorna, samt att vi inte kan se att 
skogsbruket anpassar sig tillräckligt för att möta den ökade skaderisken i ett förändrat klimat. 

Skogens vatten och våtmarker
Omkring hälften av Sveriges sjöar och vattendrag når inte en god ekologisk status enligt 
vattenmyndigheternas senaste klassning37. Majoriteten av alla sjöar och vattendrag har 
även för höga halter av kvicksilver och uppnår därmed inte god kemisk status38. Åtgärder 
som utförs i skogsbruket kan påverka vatten och våtmarker i både positiv och negativ 
riktning. Bland annat finns samband mellan körskador och uttransport av kvicksilver 
till vattenmiljöer39. Körning med skogsmaskiner och att lämna funktionella kantzoner 
vid sjöar, vattendrag och våtmarker är två viktiga områden där mycket arbete lagts ned 
inom skogssektorn för att förbättra hänsynen, bland annat med hjälp av målbilder för god 
miljöhänsyn40. Metodik för uppföljning av hänsyn vid terrängkörning och avgränsning av 
kantzoner utvecklades av Skogsstyrelsen under 2017.

Två andra åtgärder inom skogsbruket som kan ha stor påverkan på vatten och våtmarker är 
dikesrensning och skyddsdikning. Målbilder för god miljöhänsyn tas fram även för dessa och 
de ska enligt planen bli färdiga i början av 2018. Markavvattning (nydikning) är förbjuden i 
stora delar av landet och förekommer i dag i mycket liten omfattning.

Antalet överfarter över vattendrag i samband med föryngringsavverkning har nästan halverats 
sedan början av 2000-talet. Det kan tolkas som att det har skett en beteendeförändring där 
man väljer att köra ut virke åt ett annat håll för att undvika passage över vattendrag. Dock 
har antalet passager ökat något igen enligt resultat från Skogsstyrelsens hänsynsinventering 
2015–2016. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmärksammade 2014 behovet 
av att öka kunskapen kring förebyggande åtgärder i syfte att förebygga skadlig erosion och 
ras som kan utgöra en risk för människor och infrastruktur. MSB finansierade projektet 
Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering 
där Skogsstyrelsen arbetat tillsammans med ett antal andra myndigheter och som avslutades 
201641. Under 2017 har Skogsstyrelsen fortsatt arbetet med ras och erosion genom bland 
annat internutbildningar av distriktspersonal och genom att påbörja införande av GIS-
underlag i såväl Skogsstyrelsens interna handläggarstöd som på den externa webbsidan. Även 
arbete med att ta fram informationsmaterial för webb och i form av foldrar har påbörjats.
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Hänsynsuppföljning av transport över vattendrag
Vid ungefär fyra fall av fem sker transport över vattendrag i samband med 
föryngringsavverkning utan att det fått negativ påverkan på vattnet. Resultaten är 
likartade över landet. I Svealand har hänsynstagandet förbättrats och börjar närma sig 
riksgenomsnittet. För norra Norrland är trenden den motsatta.

Hänsynsuppföljning av skyddszoner
Under det senaste decenniet uppvisas en svag men positiv utveckling när det gäller 
hänsyn till skyddszoner. I senaste mätperioden var tre av fyra skyddszoner lämnade utan 
anmärkning. Resultaten för enskilda ägare samt landsdelen Götaland avviker något med 
sämre resultat och en mer neutral trend. Utvecklingen i Svealand har varit positiv under en 
lång period och där hittas nu de bästa resultaten från uppföljningen.

Måttlig status
Statusen av ekosystemtjänsten Skogens vatten och våtmarker bedöms som måttlig. Det pågår 
ett arbete på flera myndigheter och i skogsbruket med att ta fram och föra ut kunskap om hur 
skogsbruk kan och bör anpassas för att minimera dess negativa påverkan. 
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Figur 4. Transport över vattendrag utan negativ påverkan.
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Figur 5. Skyddszoner utan negativ påverkan.
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42 Skogsstyrelsen 2008. Rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring. Meddelande 2008/2.
43 Skogsstyrelsen 2017. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 2017–12–08.
44 Skogsstyrelsen 2017. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 2017–10–06
45 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ 

Skogens stödjande ekosystemtjänster
Skogsmarken
Skogsstyrelsen arbetar framför allt med åtgärder för att säkerställa skogsmarkens långsiktiga 
produktionsförmåga och funktion, för att undvika kompaktering och uttransport av 
partiklar, näring och miljögifter från marken till vattendrag i samband med avverkning och 
terrängkörning, och för att förebygga ras och erosion i områden där riskerna för detta är 
stora.

Uttag av biomassa medför att näringsämnen och ämnen som motverkar försurning förs bort. 
Uttag av grenar och toppar i föryngringsavverkning har de senaste åren gjorts på cirka  
40 000–80 000 hektar per år. Återföring av aska som kompensation för uttaget har gjorts på 
cirka 6 000–12 000 hektar per år42, .43 

Skogsmarken påverkas av gödsling med kväve på fastmark och av dikningsåtgärder på blötare 
mark. Gödsling med kväve har genomförts på mellan 20 000 och 80 000 hektar per år sedan 
mitten av 2000-talet.44 Det pågår arbete med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn för 
dikesrensning och skyddsdikning. När det gäller körning med skogsmaskiner har mycket 
arbete genomförts under de senaste åren för att förbättra hänsynen, bland annat med hjälp 
av målbilder för god miljöhänsyn45. Under 2017 utvecklades även metodik för uppföljning av 
hänsyn vid terrängkörning.

Måttlig status
Sammantaget bedöms statusen för skogsmarken som måttlig. Bördigheten bedöms som god 
men det finns också flera områden där tillståndet behöver förbättras. 

Biologisk mångfald 
Skogsbruket har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Avverkning av skogar med 
höga naturvärden, skogsgödsling, markavvattning och plantering av främmande trädslag 
är några skogsbruksåtgärder som kan ha stora negativa effekter på biologisk mångfald, 
inte enbart i skogsmiljön utan även exempelvis på vattenmiljöer. För att den biologiska 
mångfalden ska bevaras behöver skogar med höga naturvärden undantas från avverkning. I 
vissa fall finns behov av naturvårdande skötsel. Exempelvis bedöms naturvårdsbränningar 
och naturvårdande frihuggningar ha en positiv påverkan på biologisk mångfald. Med en god 
miljöhänsyn vid de skogsbruksåtgärder som vidtas kan den negativa effekten på biologisk 
mångfald delvis motverkas, till exempel genom att systematiskt tillämpa skogssektorns 
gemensamt framtagna målbilder. Funktionella kantzoner har betydelse för skogsmarkens 
vattendrag, de påverkar bland annat vattenkvalitet, tillförsel av död ved, beskuggning och 
vattentemperatur, vilka i sin tur påverkar den biologiska mångfalden. Kantzoner utgör även 
livsmiljöer för många arter. 

Ett hyggesfritt skogsbruk med god miljöhänsyn är sannolikt gynnsamt för vissa 
organismgrupper. Sett över en längre tidsperiod är det viktigaste för bevarande av biologisk 
mångfald den långsiktiga och kontinuerliga tillgången av lämpliga miljöer i landskapet, och 
att dessa ligger tillräckligt nära varandra utifrån arternas spridningsmöjligheter. 
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46 Förmågan att återhämta sig eller motstå olika störning.

Hänsynsuppföljning av hänsynskrävande biotoper
För hänsynskrävande biotoper har uppföljningarna visat på en stabil nivå under lång tid där 
ungefär två av tre biotoper visas fullgod hänsyn vid föryngringsavverkning. Resultatet är 
liknande sett över de olika landsdelarna men påtagligt bättre hos övriga ägare jämfört med 
enskilda (72 procent respektive 53 procent i den senaste treårsperioden).

Otillräcklig status
Det råder i dagsläget bland annat brist på arealer gammal skog med bibehållen 
skogskontinuitet, flerskiktade skogar och tillgång på död ved av olika kvaliteter och i olika 
miljöer. Vissa hotade arter har ett behov av naturvårdande skötsel.

Stabilitet och resiliens46 
Begreppet stabilitet används i flera olika sammanhang, även för att beskriva olika slags 
stabilitet i ekosystemen. Stabiliteten i ett ekosystem ökar med många arter. Ekologisk 
stabilitet används här som ett mått på hur ett ekosystem med dess biologiska mångfald 
varierar över tid.

Resiliens i ekologiska sammanhang kan beskrivas som ett mått på den hastighet med vilken 
ett ekosystem återgår till sitt föregående tillstånd efter en störning. Biologisk mångfald är 
bidragande till ekosystemens resiliens då den har betydelse för ekosystemets stabilitet och 
möjlighet att motstå störningar. 

De naturliga störningarna av skogslandskapet har i flera avseenden minskat genom 
förebyggande åtgärder. Däremot har omfattningen av mänsklig påverkan på skogen ökat 
väsentligt genom kortare omloppstider på grund av återkommande skogsbruksåtgärder. 
Resultatet tenderar till att bli skogsekosystem med lägre biologisk mångfald som är känsliga 
för förändringar och med lägre resiliens.  Aktivt införande av invasiva arter liksom att 
nya arter tillkommer till följd av klimatförändringar, kan förväntas minska stabiliteten i 
ekosystemen genom att den relativa förekomsten av de övriga arterna förändras.

Måttlig status
Skogsekosystemens stabilitet och resiliens bedöms ha måttlig status. Det är dock inte i 
skogsmiljöer som de flesta invasiva arter tillkommer, men utvecklingen mot allt tätare skogar 
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Figur 6. Hänsynskrävande biotoper utan negativ påverkan.
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47 Naturvårdsverket 2017. Tätortsnära natur och friluftsliv. Skrivelse 2017–12–20, redovisning av ett regeringsuppdrag.  
Ärendenr. NV-08971-16.
48 Fredman, Karlsson, Romild och Sandell. 2008. Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Forsk-
ningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Rapport nr. 2 och 4.
49 Statens folkhälsoinstitut. 2010. Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar. Rapport 2010/16.
50 SCB www.scb.se/ulf 2017. 
51 Fredman och Hedblom 2015. Friluftsliv 2014 – Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor. Naturvårdsverket.
52 Trondman, M., 2017. Att förstå barn & unga idag, Presentation vid Tankesmedja för friluftsliv, Naturvårdsverket Film Youtube 
2017: https://youtu.be/L_P4iqYYd74?list=PLgGFtRVUTORSA0sRxd_QjbMbfD2XxQR5u 
53 Janssen & Rosu, 2015. Undeveloped greenspace and free-time physicirkal activity in 11- to 13-year old children. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physicirkal Activity 12:26.
54 Almanza, E., Jerrett, M., Dunton, G., Seto, E., & Pentz, M. A. 2012. A study of community design, greenness, and physicirkal 
activity in children using satellite, GPS and accelerometer data. Health & Place, 18:46–54.
55 Wheeler B. W., Cooper A. R., Page A. S., Jago R. 2010. Greenspace and children’s physicirkal activity: A GPS/GIS analysis of the 
PEACH project. Preventive Medicine, 51, 148–152.

och brist på viktiga strukturer som död ved och riktigt gamla träd påverkar många hotade 
arter negativt.

Skogens kulturella ekosystemtjänster
Under 2017 deltog Skogsstyrelsen i Naturvårdsverkets utredning kring tätortsnära natur 
och friluftsliv47. Skogsstyrelsen inledde också under 2017 en utredning kring styrmedel för 
skogens sociala värden med stöd av flera myndigheter. Utredningarna pekar på att målen för 
skogens sociala värden är otydliga och får till följd att det är svårt att avgöra vilket styrmedel 
som är bäst men också om och när målen uppnås. Målen för friluftslivspolitiken är de enda 
som är tydliga nog att följa upp.

Skogsstyrelsen följer årligen upp hänsyn till andra intressen vid skogsavverkning, till exempel 
hänsyn till kulturvärden. 

Skogens sociala värden – vardagsrekration, upplevelseturism och  
folkhälsa 
Vardagsrekreation i skog omfattar det vi gör på fritiden för att återhämta oss. Det kan till 
exempel handla om spontan lek, en promenad, friluftsaktiviteter och fritidsfiske eller träning 
och tävling. 

Svensk turism bygger i hög grad på upplevelser av både natur- och kulturmiljöer vilka därmed 
är en viktig resursbas och som anpassas efter tidens krav på anledningar till resor. Att besöka 
Sveriges skogar och natur är viktiga skäl till att resa bland inhemska turister men även 
internationella besökare. 

Omkring 90 procent av svenskarna anser att friluftsliv är hälsosamt och att utomhusvistelse 
gör deras vardag mer meningsfull48. Att uppleva och vistas i skogsmiljö har potential att bidra 
till förbättrad hälsa. Stillasittande och fysisk inaktivitet riskerar att göra oss sjuka. Många 
av de positiva hälsoeffekterna hänger ihop med ökad rörelseaktivitet, men det är inte hela 
förklaringen. Studier pekar på att skog och gröna miljöer är positiva för att minska de stora 
hoten inom västerländsk folkhälsa – mental stress, inaktivitet och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Befolkningens hälsa har stor samhällsekonomisk betydelse49. 

Människor vill vistas i skogen för att återhämta sig, antingen genom att vara eller genom att 
göra50, 51. Andelen barn som söker sig ut i naturen på fritiden är lika stor som de som söker sig 
till idrott eller en kulturaktivitet52. Studier från både Nordamerika, Europa och Sverige visar 
att barn som har tillgång till träd eller skog i landskapet blir mer fysiskt aktiva på sin  
fritid53, 54, 55.
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56 En sektors/branschs förädlingsvärde utgörs av värdet av de varor och tjänster sektorn/branschen producerar minus dess 
insatsförbrukning, det vill säga värdet av de tjänster, råvaror, halvfabrikat och liknande som används som insats i produktionen. 
Samtliga sektorer/branschers förädlingsvärde utgör ett lands bruttonationalprodukt (BNP).
57 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn Hämtad 2018–01–06

Förädlingsvärdet56 i den svenska ekonomin till följd av svenskarnas konsumtion av friluftsliv 
uppgick till cirka 34 miljarder kronor år 2009.  Besöksnäringens exportvärde ökar. År 2015 
uppgick utländska besökares konsumtion i Sverige till 112,5 miljarder kronor (den inhemska 
konsumtionen är ännu större). 

Skogssektorns gemensamma målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation57 vid 
skogsbruk kan minska skogsbrukets negativa effekter på friluftsliv, upplevelseturism och 
folkhälsa om de får genomslag.

Måttlig status
Förhållandet för tätortsnära skogar styr bedömningen av status. Att negligera behovet av 
miljöer för olika aktiviteter i samhällsplanering och skogsbruk riskerar att förstöra värden för 
samhället i form av vardagsrekration, upplevelseturism och folkhälsa. 

Kulturmiljövärden 
Hänsyn till forn- och kulturlämningar
Forn- och kulturlämningar är vanligt förekommande i skogslandskapet. Av de cirka  
700 000 kända och registrerade lämningarna ligger drygt hälften i skogsmark och dessa 
täcker en yta om uppskattningsvis 500 000–600 000 hektar. Skillnaderna i kända 
förekomster och omfattning är stora mellan de olika landsdelarna. Detta kan bland 
annat förklaras med att stora delar av skogsmarken inte är inventerad. Fornlämningar är 
skyddade enligt kulturmiljölagen medan övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av 
skogsvårdslagen.

Hänsynsuppföljning kulturmiljö har under år 2017 inventerat och kontrollerat 497 
föryngringsavverkningar. På 432 av dessa har ett resultat registrerats. Sammanlagt innehöll 
dessa områden 1 453 forn- och kulturlämningar.

Resultatet visar att full hänsyn till forn- och kulturlämningarna har tagits i 63 procent av 
fallen medan 17 procent av de inventerade lämningarna har påverkats negativt. Den negativa 
påverkan utgörs av nedrisning, samt lättare kör- och tryckskador. Resterande 20 procent av 
lämningarna har skador eller grova skador med betydande påverkan på lämningarna. De 
vanligaste svårare skadorna är kör- och markberedningsskador. Årets inventering har tittat på 
avverkningar genomförda under avverkningssäsong 2013/2014.

Figur 7. Resultaten på nationell nivå av Hänsynsuppföljning Kultur.
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Figur 8. Andelen skada/grov skada på landsdelsnivå.
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Hänsyn i samband med skogliga åtgärder är ungefär densamma oavsett om det är en 
fornlämning eller en övrig kulturhistorisk lämning.

Otillräcklig status
Läget ser fortsatt inte bra ut. I stort sett är trenden för grova skador negativ och då särskilt 
för Götaland och norra Norrland där de ökar. När målbilderna för god miljöhänsyn väl fått 
genomslag förväntar vi oss se en positiv utveckling. 

Kunskap och information – skogen som kunskapsbärare 
Ekosystemtjänsten Kunskap och information är betydelsefull genom att den bidrar till att 
tillgängliggöra och öka värdet av andra ekosystemtjänster från skogen. Till exempel bidrar 
kunskap om skogsskötsel till att öka värdet av ekosystemtjänsterna virke och/eller rekreation. 
Kunskap är också viktig för att förstå hur de olika ekosystemtjänsterna från skogen påverkar 
varandra och hur man kan göra avvägningar mellan dem.

Människan påverkar skogen i huvudsak genom brukandet, men också genom att naturliga 
störningar som exempelvis skogsbrand begränsas. Klimatförändringen innebär också en 
storskalig påverkan. Kunskap om ekologiska samband och processer förutsätter skog som 
är relativt opåverkad av brukande. Sådan skog återfinns idag i huvudsak inom reservat och 
frivilliga avsättningar.

Exploatering av skogsmark innebär att tillgången till skog i närheten av skolor blir sämre, 
framförallt i storstadsområdena. Detta påverkar både möjligheten att använda skogen i 
undervisningen och barns möjligheter att få komma ut i skogen i allmänhet. Det handlar inte 
bara om att det ska finnas tillgång till skog för skolor och högre utbildningar, utan också om 
vilka kvaliteter den skogen har. Skogar med god ekologiskt status är till exempel viktiga för 
undervisning i biologi. 

Måttlig status
Huvuddelen av skogsmarken är tydligt påverkad av skogsbruk, och fortfarande avverkas 
områden med naturskogskaraktär. Samtidigt ökar den mark som undantas från skogsbruk i 
form av reservat och frivilliga avsättningar. Det ser bra ut för den del av ekosystemtjänsten 
som är kopplad till brukandet av skog.
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Organisation
Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör och har en styrelse med fullt ansvar. Till styrelsen 
finns en internrevision knuten. Myndigheten är organiserad i tre avdelningar och tre 
regioner. Regionerna är indelade i distrikt. I myndighetens nationella ledningsgrupp 
finns, utöver generaldirektören, företrädare för avdelningar, regioner samt funktionerna 
kommunikation, HR, juridik och ekonomi. Myndigheten är nationell, och med en lokal 
närvaro på 80 kontor över hela landet. Huvudkontoret finns i Jönköping. Linjeorganisation 
framgår av följande organisationsbild.

Styrelse

Generaldirektör Internrevision

Region Nord

Distrikt Distrikt Distrikt Enheter Enheter

Region Mitt Region Syd Skogsavdelning
Administrativ 

avdelning
Uppdrags- 
avdelning

Figur 9. Skogsstyrelsens organisation.

Vision och verksamhetsidé
Skogsstyrelsens styrelse har i december 2017 beslutat om vision och en ny verksamhetsidé. 

Skog till nytta för alla, lyder vår vision. 

Verksamhetsidén lyder: 

• Vi arbetar för att skogens alla värden ska bidra till de globala målen för hållbar 
utveckling. 

• Vi driver på för en omställning till ett biobaserat samhälle genom ökad skogsproduktion 
med levande skogar. 

• Vi är en öppen och utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet som arbetar i bred 
samverkan. 

Nu pågår ett arbete med att revidera verksamhetsstrategin som ett led i att förverkliga vision 
och verksamhetsidé. Dessa kommer att utgöra grund för styrningen 2019 och framåt.

Verksamhetsstrategi och målbilder
Strategin beskriver hur Skogsstyrelsen ska fullfölja uppdraget och hur vi arbetar för att nå 
myndighetens vision och verksamhetsidé samt hur vår värdegrund ska efterlevas. Strategin 
ligger till grund för den årliga verksamhetsplaneringen.
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Myndighetens vision, ”Skog till nytta för alla”, uttrycker ett önskat tillstånd och är en 
ledstjärna i myndighetens arbete.

De fyra målbilderna i strategin visar vägen mot det önskade tillståndet på tre års sikt. De 
målbilder som låg till grund för styrningen 2017 utgjordes av: 

Målbild: Skogen för ett hållbart samhälle – Skogsstyrelsen som  
sektorsmyndighet
Vi är drivande för en hållbar samhällsutveckling med skogen som grund. Vi stärker 
våra målgruppers förmåga och vilja att agera för en hållbar utveckling. Vi bidrar till 
positiva effekter i skogen, framförallt inom förstärkt klimatanpassning och begränsad 
klimatförändring, bättre utförda skogsbruksåtgärder inklusive miljöhänsyn samt minskade 
skogsskador, ökad variation i brukandet och stärkta upplevelsevärden. 

Målbild: Den nöjda kunden – Skogsstyrelsen som kundorienterad  
myndighet
Vi arbetar med kundnyttan i centrum, och med vår värdegrund som bas. Det skapar 
förtroende för oss, vår kompetens och vårt arbete. 

Målbild: Den effektiva organisationen – Skogsstyrelsen som professionell 
myndighet
Vår verksamhet präglas av bra service, rätt kvalitet och hög produktivitet. Vi samverkar 
med andra för att nå största möjliga effekt av vårt arbete. Vi tar tillvara digitaliseringens 
möjligheter. 

Målbild: Den goda arbetsplatsen – Skogsstyrelsen som attraktiv  
arbetsgivare
Vi attraherar olika människor att söka sig till oss genom vårt uppdrag, vår arbetsmiljö och 
våra villkor. Vi har engagerade medarbetare och ett gott ledarskap som tar tillvara kompetens, 
potential och förmåga till utveckling. 

Målstyrning och fokusområden
Målstyrningen utgår från verksamhetsstrategins målbilder och strategipunkter och riktas mot 
ett övergripande mål. Det övergripande målet ska nås genom att styrningen inriktas mot ett 
antal fokusområden (se vidare Kapitel 4 Mål och resultat). Utöver fokusområden finns viktiga 
kontrollområden. 

Verktyg för ledning och styrning på kort och lång sikt
Ledningsprocesser
Skogsstyrelsens planerings- och uppföljningsmoment följer ett årshjul. Flödet under ett år 
beskrivs på en övergripande nivå i verksamhetssystemet på följande sätt.

Figur 10. Planerings- och uppföljningsprocesser.
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Uppföljning sker månadsvis medan avstämning av verksamhet och budget utifrån styr- och 
kontrollkort sker per tertial.

Intern styrning och kontroll
Skogsstyrelsens policy för intern styrning och kontroll beskriver vårt förhållningssätt till 
förordningen om intern kontroll (SFS 2007:603), hur ansvaret att leva upp till kraven är 
fördelat samt principerna för vår riskhantering. Enligt rutinen för riskhantering jobbar vi 
med risker i planeringen och uppföljningen (se figur 10) på såväl nationell som avdelnings- 
och regionnivå.

Miljöledningsarbete
I verksamhetssystemet har miljöledningsarbetet på ett naturligt sätt integrerats i våra 
ledningsprocesser. Under året har vi uppdaterat miljöledningscertifikatet till den nya 
versionen av standarden, ISO 14001:2015. Enligt förordningen om miljöledning i statliga 
myndigheter (SFS 2009:907) följer vi utsläpp av koldioxid vid tjänsteresor, energianvändning 
och miljökrav vid upphandling. Uppgifter om detta rapporterar vi till Naturvårdsverket 
tillsammans med hur vi använder IT-verktyg för att effektivisera arbetet och hur vi jobbar 
med resfria möten för att minska resandet i tjänsten.

Värdegrund
Värdegrunden har betydelse för arbetsmiljö och för verksamhet samt påverkar hur 
myndigheten uppfattas som arbetsgivare, vid myndighetsutövning och i annan verksamhet. 
Arbetet med värdegrunden, som utgår från statens gemensamma värdegrund, ingår i vår 
förändringsledning och formuleras i värdeorden:

• respekt

• objektivitet

• effektivitet 

• service.

Kompetensförsörjning
De närmaste fem åren sker pensionsavgångar motsvarande cirka 18 procent av den 
totala bemanningen. Främst berörs skogliga kärnbefattningar. Detta, sammantaget med 
samhällets digitala utveckling, verksamhetens effektivitetskrav och ekonomiska utrymme, 
samt Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi, understryker behovet av att vi har medarbetare 
med ”rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid”. Vidare har arbete pågått under året för att 
tillgodose kompetensbehov de närmaste åren, då stort behov av medarbetare med skoglig 
kompetens och främst inom nyckelbiotopsinventering, områdesskydd och skogsproduktion 
behöver rekryteras och utvecklas. Därtill har förberedelser skett med anledning av 
arbetsmarknadspolitiska projekt under kommande år då även behov av arbetsledare kommer 
att öka markant. 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning följer en modell där befintlig kompetens 
matchas mot den kompetens som krävs utifrån Skogsstyrelsens uppdrag och utveckling samt 
identifiering av de åtgärder som krävs för att tillgodose behovet.

Under 2017 har anställningsprocesserna reviderats för att säkerställa beredskapen för 
de väntade uppdragen inom nyckelbiotopsinventering och områdesskyddshandläggning 
samt arbetsmarknadspolitiska uppdraget om gröna jobb (Tillvarata jobbpotential i de gröna 
näringarna).
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För att skapa goda förutsättningar för distrikts- och enhetschefernas att utöva ett gott chefs- 
och ledarskap, har förberedelser vidtagits för att under kommande år successivt förordna så 
kallade gruppchefer vid främst enheter och distrikt med fler än 20 medarbetare per chef. 

Arbetsmiljö
Under året har en arbetsmiljöpolicy arbetats fram i samarbete med huvudskyddsombud och 
de fackliga organisationerna.

Antalet arbetsskador och färdolycksfall är färre än tidigare år men minskningen är i huvudsak 
beroende på att antalet anvisade skogsarbetare var färre under 2017 än under 2016.  Inga 
dödsfall eller svårare skador inträffade under året, däremot har ett mindre antal fall av hot 
och våld inträffat. Dessa har individuellt följts upp i enlighet med Skogsstyrelsens rutin.

Under året har grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförts, vilket tillsammans med 
tidigare utbildningstillfällen, betyder att de allra flesta chefer och arbetsledare nu har 
kompetens inom detta område.

Facklig samverkan
Arbetet med att se över det föreliggande samverkansavtalet har pågått under året och väntas 
avslutas under 2018.

Två treåriga kollektivavtal har slutits mellan Skogsstyrelsen och GS-facket som täcker arbete 
med praktiskt skogligt arbete inom hela statsförvaltningen. Ett av avtalen, VASA-Skog, är 
skräddarsytt för anvisad arbetskraft från Arbetsförmedlingen med liten erfarenhet från den 
svenska arbetsmarknaden. 

Jämställdhet, mångfald
Skogsstyrelsen arbetade fram till och med 2017 med en treårig jämställdhets- och 
mångfaldsplan med uppföljningsbara delmål och åtgärder. I takt med att delmål uppnåtts, 
höjs dessa i påföljande treårsplan, alternativt utgår till förmån för nya delmål. 

Vid årets uppföljning kan konstateras att positionerna har flyttats i flera avseenden helt i 
enighet med planens uppsatta mål. Bland annat ser vi en ökning av andelen kvinnor som är 
distriktens kontaktpersoner för uppdragsverksamheten respektive tillsyn.  

Skogsstyrelsen deltar aktivt i skogssektorns arbete med jämställdhetsintegrering bland 
annat i samarbete med några länsstyrelser. Samarbetsprojekt i genderfrågor sker med 
flera universitet. Se vidare Kapitel 11 Policyutveckling och extern samverkan, Jämställdhet i 
skogsbruket.

När det gäller strävan efter breddad mångfald, går dock förändringarna mer långsamt, 
även om beslutade stimulansåtgärderna genomförts i enlighet med jämställdhet- och 
mångfaldsplanen.
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Under 2017 har myndighetens övergripande mål varit ”Stärka naturvärden och möjliggöra 
ökad avverkning för ett hållbart samhälle”. 

Av figuren nedan framgår det övergripande målet, valda fokusområden samt mått för att mäta 
om styrningen fungerat.

4 Mål och resultat

Resultat och analys, fokusområden
Bättre omvärldsdialog
Ambitionen var att genomföra 48 sektorsdialoger med ledningarna för de största avverkande 
aktörerna och cirka fem intresseorganisationer. För måttet Proaktiv kommunikation valde vi 
att följa både kvantitativa och kvalitativa aspekter såsom genomslag, räckvidd och analys av 
ämnen i kommunikationen.

Beträffande sektorsdialogerna nådde vi 36 genomförda och dokumenterade dialoger. Några 
blev förskjutna till början av 2018 på grund av hanteringen av de möjligheter som aviserades 
i och med satsningarna i budgetpropositionen 2018–2020. Genomförandet har successivt 
utvecklats och förbättringar genomförs löpande. I den proaktiva kommunikationen har 
vi inte haft den balans mellan olika ämnesområden som vi önskat. Detta beror på att ett 
antal frågor såsom nyckelbiotoper och artskydd tagit mycket plats i media. Däremot har 
det proaktiva inslaget – kommunikation som Skogsstyrelsen själv initierar – under året i 
huvudsak varit högt. Se vidare Kapitel 11 Policy och extern samverkan.

Tydligare tillsyn
Enhetlighet inom tillsyn är viktigt för att markägare och andra som möter oss i vår tillsyn 
behandlas på ett likartat sätt oavsett var i landet denne befinner sig. 

Figur 11. Övergripande mål, fokusområden, mått och ambitionsnivåer.
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Ambitionen var att fokusområdet skulle bidra till ökad enhetlighet och tydlighet i 
tillsynsverksamheten. Inom objekttillsynen enligt skogsvårdslagen och miljöbalken har sex 
tillsynsaktiviteter prioriterats under 2017 och distriktsvisa miniminivåer för dessa har följts 
upp. De prioriterade områdena var:

• Fältbesök före avverkning.

• Träffsäkerhet vid fältbesök före avverkning.

• Beslut om hänsyn enligt skogsvårdslagen eller miljöbalken.

• Avsyningar av vägledningar om hänsyn.

• Fältbesök för att kontrollera återväxtåtgärder.

• Tillsyn av biotopskyddsområden.

För att klara ambitionsnivån i fokusområdet krävdes att 85 procent av distrikten klarade 
samtliga miniminivåer. Detta har visat sig vara svårt och flertalet distrikt ligger något under 
kravet för någon enstaka miniminivå. Endast 12 av 24 distrikt nådde därför alla miniminivåer. 

Tillsynsaktivitet efter fältbesök före avverkning är det område som ökat mest. Även i andra 
miniminivåer har enhetligheten ökat. Slutsatsen är att vi blivit väsentligt enhetligare och 
tydligare. 

Aktivitetsplanen för kommunikation har i allt väsentligt följts. Se vidare Kapitel 9  
Ärendehandläggning och tillsyn.

Ökad användning av e-tjänster
Ambitionen var att åstadkomma ökning med minst 8 procent av användningen av Mina 
sidor, våra externa karttjänster, beslutsstöd och besök på ett urval av sidor på Skogsstyrelsen.
se. Utfallet landade på 14,6 procent vilket innebär att ambitionen uppfylldes mer än väl. Se 
vidare Kapitel 6 Rådgivning och kommunikation.

Bättre effekt av uppdragsverksamheten
Ambitionen var att ett urval av våra produkter skulle levereras på 52 000 hektar under året. 
Utfallet blev 87 792 hektar vilket innebär att vi överträffade ambitionsnivån. Se vidare Kapitel 
12 Uppdragsverksamhet.
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Resultat och analys, kontrollområden
De kontrollområden som beslutades inför 2017 var nedanstående.

Tabell 2. Kontrollområden

Områdesskydd
Målsättningen var att använda tilldelat anslag för bildande av områdesskydd i linje med 
Nationell strategi för formellt skydd av skog samt Strategi för skogligt genbevarande i 
biotopskydd samt naturvårdande skötsel. Dessutom reserverades medel för ersättningar till 
följd av nekade tillstånd enligt § 18 SVL. Målet var även att inte skjuta beslut mot slutet av 
året. Utfallet, som blev 213 mnkr jämfört med budget om 217 mnkr, kan ses som mycket bra 
med tanke på en långsam start och osäkerheter kring §18 och ersättningar kombinerat med 
kompetenstapp till följd av flera års besparingar. För att kunna nå så långt fick betydande 
omprioriteringar göras. Se vidare Kapitel 7 Områdesskydd.

Inventering
De tre kontrollområdena (hänsyn efter avverkning, hänsyn kulturmiljöer och återväxter) 
speglade hur uppföljningarna följde plan. Planen har uppfyllts. Se vidare Kapitel 10 
Inventering, uppföljning, utvärdering och statistik.

Perspektiv Nr Kontrollområde Mått Enhet Acceptabel nivå

Skogen för ett håll-
bart samhälle

1 Områdesskydd Beslutad ersättning Tkr 90 % beslutad 
ersättning den 30 
sep och 100 % den 
31 oktober.

2 Inventering, uppföljning Hänsynsuppföljning enl. 
plan.

St Nivåsätts av  
utlottning.

3 Inventering, uppföljning Hänsynsuppföljning  
kulturmiljöer enl. plan.

St 485

4 Inventering, uppföljning Återväxtuppföljning enl. 
plan.

St 480

5 Objektsvisa dialoger Antal yrkesverksamma del-
tagare i objektsvisa dialoger 
med kvalitetsstämpel.

Delt. 800 deltagare

Den nöjda kunden 6 Tillgänglighet mot kund Andel telefonsamtal som 
besvaras eller hänvisas.

% 70 % (66 % 2015).

Den effektiva organi-
sationen

7 Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp vid 
bilkörning i tjänsten per 
tjänstgöringsdag inkl.  
”AF–dagar”.

g/dag Bättre än utfall 
2016 på alla org- 
nivåer.

8 Handläggningstid  
avverkningsanmälningar

Antal avverkningsärenden 
där granskning/handlägg-
ning inte påbörjats inom 5 
dagar.

St Ska vara färre än 
2016.

Den goda  
arbetsplatsen

9 Bemanning Verklig bemanning ställs 
i relation till budgeterad 
bemanning per månad.

Åa Enligt plan  
(årsarbetskrafter).

10 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i % per 
månad.

% Jmf föregående 
års värde för  
aktuell månad.

Ekonomi 11 Förvaltningsanslag 1:1 Anslagsbelastning 1:1 Tkr Enligt budget

12 Förvaltningsanslag 1:2 Anslagsbelastning 1:2  
(ap1 och ap2)

Tkr Enligt budget

13 Uppdrag Resultat UV Tkr Noll

14 Uppdrag Tjänstgöringsdagar exkl. 
UVGK.

St 20 000 dagar

15 Overheadkostnader Overheadkostnader  
(LS- och UVGK).

Tkr Enligt budget

16 Regional utveckling Extern medfinansiering. Tkr Enligt budget
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Objektsvisa dialoger
Ambitionen var att genomföra minst 800 objektsvisa dialoger med kvalitetsstämpel i form av 
kriterier som distrikten valt utifrån förbättringsområden. Utfallet blev 828 dialoger. Se vidare 
Kapitel 6 Rådgivning och kommunikation. 

Tillgänglighet mot kund
Acceptabel nivå för andel telefonsamtal som besvaras eller hänvisas är 70 procent. Utfallet 
blev 67 procent vilket är i paritet med året innan.

Koldioxidutsläpp
Acceptabel nivå för koldioxidutsläpp vid bilkörning i tjänsten i gram per tjänstgöringsdag var 
att utsläppen för året skulle vara lägre än för 2016. Utfallet blev 92,4 procent av utsläppen 
2016. Byte till mer miljövänliga fordon och ökad miljömedvetenhet har fått effekt.

Handläggningstid avverkningsanmälningar
Kontrollområdet syftade till att fånga att processflödet vid hanteringen av 
avverkningsanmälningar fungerar. Utfallet visar på att det fungerar tillfredsställande på de 
flesta distrikt, men ett fåtal påbörjade inte granskningen inom de önskade fem dagarna. Se 
vidare Kapitel 9 Ärendehandläggning och tillsyn.

Sjukfrånvaro
Acceptabel nivå – sjukfrånvaro i procent per månad jämfört med föregående års värde 
för motsvarande månad. Sjukfrånvaron var under 2017 4,5 procent, vilket är samma nivå 
som 2015 men högre än 2016 då den låg på 3,7 procent. Den långa sammanhängande 
sjukfrånvaron på över 60 kalenderdagar (31,9 procent) har dock minskat jämfört med 2016 
då siffran var drygt 50 procent av den totala sjukfrånvaron. 

Förvaltningsanslagen 1:1, 1:2
Acceptabel nivå – anslagsbelastning enligt budget. Utfallet för förvaltningsanslaget 1:1 
innebär i princip att det är detsamma som budget. För anslag 1:2 har en underförbrukning 
skett som visserligen inte är stor men avvikelsen är något högre än planerat. Se 
anslagsredovisningen i den finansiella redovisningen för mer information.

Uppdrag – resultat respektive Uppdrag – tjänstgöringsdagar
Acceptabel nivå – överskott om minst 6 tkr. Uppdragsverksamhetens resultat blev en vinst på 
840 tusen kronor.  Utfall för volymen mätt i antal tjänstgöringsdagar för verksamheten har 
följt budget. Se vidare Kapitel 12 Uppdragsverksamhet.

Regional utveckling
Acceptabel nivå – extern medfinansiering enligt plan. Det fanns en plan att få 9,7 mnkr i 
medfinansiering i regionala utvecklingsprojekt. Det blev 12,8 mnkr vilket är ett bra utfall 
jämfört med budget.

Effektutvärdering
Effekterna i förhållande till vår strategi och målstyrning har sedan 2011 utvärderats 
varje år i utvalda områden. Detta har gett oss möjligheter att både utveckla processerna 
och ge underlag för strategiska beslut och prioriteringar mellan processer. Under 
2017 har effektutvärderingen, på styrelsens uppdrag, inriktats mot en beskrivning av 
uppdragsverksamheten med avseende på direkta och indirekta effekter på genomförandet av 
skogspolitiken eller andra politikområden.  
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Den analys som gjorts pekar på att de direkta effekterna påverkas av tre saker. 

1. Hur många och långa steg det är från levererad produkt till en aktivitet i skogen. Här 
finns en variation mellan produkterna. 

2. Hur omfattningen ser ut. Påverkar produktförsäljningen en stor eller liten del av 
skogsbruket? Även här finns en stor variation mellan produkterna. 

3. Hur marknadsläget ser ut. Har Skogsstyrelsen en stor eller liten marknadsandel/
marknadspåverkan för de olika produkterna?  

Dessutom skapar uppdragsverksamheten indirekta effekter (eller bieffekter).

De positiva bieffekterna handlar främst om att den lokala närvaron i skogen och att kontakten 
med kunden medför möjligheter till informationsinsamling, kompetensuppbyggnad och 
kompetensförmedling. Effekter som kan ha ett bredare skogspolitiskt värde utöver själva den 
aktuella uppdragsprodukten.

De negativa bieffekterna handlar om olika former av konkurrens. En är självklart med andra 
aktörer. En annan är intern där myndigheten i avsaknad av bra underlag riskerar att välja 
mindre effektiva styrmedel för att hantera en specifik skogsfråga. Den sista konkurrensen 
är också intern och handlar om resurskrockar, främst gällande personal med speciell 
kompetens.

I ett försök att identifiera vad som krävs för att öka effekten av uppdragsverksamheten 
noterar vi främst två saker. Det behövs mer kunskap om vilka effekter respektive produkt 
faktiskt ger och det behövs resurser för utveckling av både produkter och personal.

I genomgången av tidigare utredningar av Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är det 
slående hur lite vikt som lagts vid effekterna av verksamheten. För att överbrygga det långa 
spannet från extern styrning till ställningstagande om prioritering av enskilda produkter 
tycks det finnas ett behov av diskussion om vilket styrmedel eller mix av styrmedel som bör 
användas för att hantera en specifik skogspolitisk fråga. 

De skogliga uppdragsprodukterna visar en stor variation i omfattning. Spridningen väcker 
ett behov av att diskutera på vilken nivå Skogsstyrelsen vill att uppdragsverksamheten ska ge 
effekt – som enskilda uppdrag eller som samlad påverkan.

Agenda 2030
Skogsstyrelsens verksamhet har en stark koppling till flera av de globala hållbarhetsmålen 
inom Agenda 2030. Vi bedömer att verksamheten har störst inverkan på målen om att: 

• uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (mål 5)

• säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla (mål 7)

• säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12)

• vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 
(mål 13)

• skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald (mål 15). 
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Vi bedömer därutöver att vår verksamhet kopplar till ett antal delmål inom flera andra av de 
globala hållbarhetsmålen. 

Skogsstyrelsen har under året deltagit i myndighetssamverkan för att bidra till genomförandet 
av Agenda 2030 kopplat till det GD-forum som bildades under 2016. Skogsstyrelsen har 
också ställt sig bakom den gemensamma avsiktsförklaring som tagits fram: Gemensam 
avsiktsförklaring – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 203058. I avsiktsförklaringen 
framgår bland annat att ”Vi vidareutvecklar våra myndigheters hållbarhetsarbete kopplat till 
Agenda 2030 och kommunicerar detta på ett öppet och jämförbart sätt.”

Agendan berör alla delar av Skogsstyrelsens verksamhet. Under 2017 genomförde vi en 
förstudie om Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete och Agenda 2030. Vårt verksamhetssystem 
och det processorienterade arbetssättet är en bra förutsättning för att kunna integrera 
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 i verksamheten. I förstudien har förslag till hur 
Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete kan utvecklas tagits fram. Bland förslagen finns införande 
av hållbarhetsbedömningar (för att säkra att hållbarhetsperspektiv vägs in vid utredningar 
och beslutsfattande), en översyn av hållbarhetsredovisning i anslutning till kommande års 
årsredovisningar samt utveckling av kommunikationsarbetet kring hållbarhetsfrågor och 
Agenda 2030.

Mål i budgetpropositionen, indikatorer och resultat
Målet för utgiftsområde 23 är att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete 
och tillväxt i alla delar av landet, att de gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till 
klimatomställningen samt att naturresurserna används hållbart. 

De flesta av Skogsstyrelsens verksamheter har stark bäring på olika aspekter av hållbar 
användning av naturresurser. Exempelvis bidrar vår omfattande tillsynsverksamhet till att 
skogens långsiktiga produktionsförmåga tillvaratas samtidigt som hänsyn tas till natur, 
kultur och upplevelsevärden. När skog avverkas ska den ersättas med ny växtlig skog och 
skogens övriga värden gynnas eller skador minimeras. Inventeringar och uppföljningar 
tar fram beskrivningar om skogens tillstånd och hur åtgärder genomförs beträffande 
bland annat föryngringar, miljöhänsyn, skador på skogen och kulturmiljöer.  Bidraget 
till klimatomställning är starkast inom rådgivnings- och kommunikationsområdet där 
vi tillhandahållit data, kunskap, guider och råd om skogens skötsel samt beredskap för 
hantering av skador på skogen. Inom Landsbygdsprogrammet finns stöd för insatser på 
området. Vi har också arbetat för att minska våra koldioxidutsläpp från resor i tjänsten och då 
främst bilkörning.

När det rör arbete, tillväxt och välfärd samt livskraftiga näringar bidrar alla verksamheter till 
att skogens alla värden kan nyttjas långsiktigt och utgöra en bas för livskraftiga näringar över 
hela landet. Arbetsmarknadsinsatserna kan lyftas särskilt som ett bidrag till sysselsättning 
och integration.

Indikatorer för målen enligt budgetpropositionen
Dessa indikatorer beskriver skogssektorns utveckling i relation till målen i 
budgetpropositionen.

58 Sidas hemsida, www.sida.se/globalassets/sida/sve/samarbetsparter/offentlig-sektor/avsiktsforklaring-svenska- 
myndigheter-i-samverkan-for-agenda-2030.pdf (Hämtad 2018–01–17).
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Avverkning och tillväxt
Avverkningen för 2016 beräknas till 93,3 miljoner skogskubikmeter59 (m³sk). Skogsstyrelsen 
bedömer att den högsta hållbara avverkningsvolymen för perioden 2020–2029 är 95–100 
miljoner m³sk.

Skogsstyrelsen bedömer att störst betydelse för en hög och värdefull virkesproduktion är väl 
utförda åtgärder i skogsbruket, framför allt vid föryngring och val av trädslag.

Miljömålet Levande skogar
Skogsstyrelsens slutsats är att beslutade styrmedel och åtgärder inte räcker för att nå 
miljökvalitetsmålet Levande skogar till 2020. Det går inte heller att se en tydlig riktning 
för utvecklingen i miljön. Däremot är utvecklingen i miljöarbetet positiv och det behöver 
fortsätta för att miljötillståndet ska förbättras. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder för att 
motverka habitatförlust och fragmentering behöver öka för att nå måluppfyllelse63. 

Lönsamhet/pris/investeringar
År 2016 hade skogsbruket intäkter av virkesförsäljning på 26,6 miljarder kronor64. 
Avverkningskostnaderna uppgick till 9,5 miljarder kronor65 och kostnader för skogsvård, 
vägar med mera uppgick till 4,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan intäkter och angivna 
kostnader är att betrakta som ett resultat för det samlade skogsbruket.

Sysselsättning
I skogsbruket utfördes under 2016 knappt 16 700 årsverken66 vilket indikerar en 
liten minskning jämfört med 2015. Den dominerande kategorin inom skogsbruket är 
skogsentreprenörerna som utförde cirka 8 900 årsverken.

Klimat
De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, exklusive markanvändning (LULUCF) var cirka 
52,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2016. Utsläppen har minskat med en dryg procent 
sedan 2015 och med cirka 25 procent sedan 1990. Lagerförändringen i biomassa och mark 
har de senaste tre åren inneburit ett genomsnittligt nettoupptag på cirka 43 miljoner ton 
koldioxid67. 

Slutsatser
• Skogsbruket avverkar nästan hela den långsiktigt hållbara volymen. Under de 

närmaste åren är mindre ökningar av avverkningsnivån möjliga. På längre sikt ökar 
avverkningsmöjligheterna.

• Skogsbruket är lönsamt. Ungefär hälften av bruttointäkten är täckningsbidrag. Samtidigt 
är trenden för virkespriser långsamt fallande, vilket gör en fortsatt effektivisering 
nödvändig för att bibehålla lönsamheten.

• Antalet sysselsatta i skogsbruk är relativt litet i förhållande till antal sysselsatta i näringar 
som är beroende av skogsprodukter. Fortsatta rationaliseringskrav inom skogsbruket 
leder troligen till att antalet sysselsatta i traditionellt skogsbruk minskar.

• Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål för 
skogen. För att nå målen behövs både ökade offentliga insatser och insatser från privata 
aktörer.

59 Skogsstyrelsen statistiska meddelande JO0312 SM 1701.
63 Skogsstyrelsens hemsida, www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/ Hämtad 2018–01–16.
64 Skogsstyrelsens statistik, 2. Avverkningens volym och penningvärde (löpande priser) efter Delposter, Sortiment och År.
65 Skogsstyrelsens statistik, 3. Avverkningens totala kostnader, milj. SEK (löpande priser) efter Åtgärd och År.
66 Skogsstyrelsens statistiska meddelande JO11 SM 1701.
67 Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/.  
(Hämtad 2017–12–12).
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• Stora mängder koldioxid binds idag upp i skogsresursen i och med att virkesförrådet 
fortsätter att öka. Långsiktigt är det inte möjligt att fortsätta öka skogsförrådet. Istället 
behöver fossila resurser ersättas av förnyelsebara. Skogsråvara är en sådan förnyelsebar 
resurs.

Anställda
Andelen kvinnor med ledningskompetens68 var 2017 48 procent, vilket är ungefär samma 
nivå som 2016 då motsvarande siffra var 49 procent. Andelen kvinnor med kärnkompetens69 
ligger stadigt kring 31 procent vilket är ungefär den nivå det legat på de senaste åren. 

Antalet anställda inklusive anvisade 31 december 2017 var 901, varav 304 kvinnor och 597 
män. Antalet årsarbetskrafter under året var 1176. Dessa siffror inkluderar anställda som 
anvisats via Arbetsförmedlingen (AF). 

Antalet anställda 31 december 2017, exklusive anvisade via AF, var 746 (770 år 2016), varav 
293 kvinnor och 453 män.

Genomsnittsåldern var 47 år (48 år 2016) och medianåldern var 48 år (49 år 2016). 
Minskningen i genomsnittsålder kan förklaras av personalomsättningen under året, där äldre 
medarbetare slutat i större omfattning än yngre, främst beroende på pensionsavgångar.

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014

Antal anställda per 31/12 901 1 395 944 1 811

-kvinnor 304 - - -

-män 597 - - -

Antal årsarbetskraft 1 176 854 1 035 1 803

-kvinnor 315 261 295 -

-män 861 593 740 -

Genomsnittsålder 47 48 48, 5 48

-kvinnor 45 - - -

-män 47 - - -

Anställda med kärnkompetens, procent

-kvinnor 31 33 31,5 32,9

-män 69 67 68,5 67,1

Anställda med ledningskompetens, procent

-kvinnor 48 48,7 34 33,3

-män 52 51,3 66 66,7

Tabell 3. Anställda och andel kvinnor och män med kärn- och ledningskompetens

Ohälsotalen ligger totalt sett på en högre nivå än föregående år. Frånvaron har ökat i alla 
nedan redovisade åldersgrupper, och en ökning kan även ses för män. Att männens frånvaro 
ökar går i linje med resten av staten, där man sedan 2016 har sett en tydlig ökning av 
redovisad sjukfrånvaro bland män. 

Långtidssjukfrånvaron utgör en procentuellt hög andel av den totala sjukfrånvaron, en andel 
som däremot minskat jämfört med föregående år. Antalet sjukdomsfall i denna kategori är 
lågt, men få enskilda personers frånvaro har stort genomslag på sjuktalets totala storlek. 

68 Ledningskompetens – Personal med formellt personalansvar som har till uppgift att planera och leda myndighetens  
verksamhet på olika nivåer, oberoende av vad ledningsuppgifterna avser.
69 Kärnkompetens – Personal med sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.
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Verksamhetens omfattning
I följande kapitel redovisas utförd verksamhet per verksamhetsområde. Verksamheten under 
2017 sammanfattas i siffror enligt följande:

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro, procent 4,5 3,7 4,3 4,9

-kvinnor 5,3 5,4 5 4,8

-män 4,3 3,0 4 5

Långtidssjukfrånvaro (över 60 kalenderdagar) i förhållande till total  
sjukfrånvaro, procent

34,6 50,1 38,2 26,1

-kvinnor 39,1 - - -

-män 32,6 - - -

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre, procent 5,2 2,3 4,9 7,6

-kvinnor 5,0 - - -

-män 5,2 - - -

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 år, procent 4,9 4,8 4,8 5,4

-kvinnor 5,8 - - -

-män 4,4 - - -

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre, procent 4,0 3 3,9 4,1

-kvinnor 4,5 - - -

-män 3,9 - - -

Tabell 4. Sjukfrånvaro

Tabell 5. Sammanställning av verksamhetens omfattning, tkr

1) Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer. 
2) Här ingår offentligrättslig verksamhet.

Verksamhetsgrenar 2017 2016 2015

Rådgivning 1)   

Årsarbetskraft, totalt 66 73 69

Årsarbetskraft, män 40 43 40

Årsarbetskraft, kvinnor 26 30 29

Intäkter av anslag 65 346 71 989 73 165

Övriga intäkter 10 404 10 209 7 087

Kostnader -75 750 -82 198 -80 252

Resultat 0 0 0

Ärendehandläggning och tillsyn 2)

Årsarbetskraft, totalt 126 129 133

Årsarbetskraft, män 87 92 93

Årsarbetskraft, kvinnor 39 37 40

Intäkter av anslag 125 988 125 632 131 399

Övriga intäkter 1 115 1 007 1 290

Kostnader -127 018 -126 599 -132 665

Resultat 85 40 24

Inventering, uppföljning, utvärdering och statistik 

Årsarbetskraft, totalt 44 36 39

Årsarbetskraft, män 28 25 27

Årsarbetskraft, kvinnor 16 11 12

Intäkter av anslag 46 650 38 916 42 112

Not 7)
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Övriga intäkter 182 152 515

Kostnader -46 832 -39 068 -42 627

Resultat 0 0 0

Områdesskydd

Årsarbetskraft, totalt 53 61 56

Årsarbetskraft, män 35 41 40

Årsarbetskraft, kvinnor 18 20 16

Intäkter av anslag 3) 269 779 291 497 200 114

Övriga intäkter 552 317 657

Kostnader -270 331 -291 814 -200 771

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd – LBP behörig myndighet

Årsarbetskraft, totalt 15 15 19

Årsarbetskraft, män 5 4 6

Årsarbetskraft, kvinnor 10 11 13

Intäkter av anslag 12 508 12 466 18 369

Övriga intäkter 75 77 66

Kostnader -12 583 -12 543 -18 435

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd – Övrigt

Årsarbetskraft, totalt 14 21 23

Årsarbetskraft, män 11 14 13

Årsarbetskraft, kvinnor 3 7 10

Intäkter av anslag 3) 13 772 19 655 22 329

Övriga intäkter 104 114 153

Kostnader -13 876 -19 769 -22 482

Resultat 0 0 0

Policyutveckling och extern samverkan

Årsarbetskraft, totalt 127 119 108

Årsarbetskraft, män 81 78 74

Årsarbetskraft, kvinnor 46 41 34

Intäkter av anslag 132 182 131 000 123 353

Övriga intäkter 17 305 15 337 6 495

Kostnader -149 487 -146 337 -129 848

Resultat 0 0 0

Resultat offentligrättslig verksamhet och kapitalförändring 85 40 24

Skogliga tjänster

Årsarbetskraft, totalt 63 78 97

Årsarbetskraft, män 56 69 85

Årsarbetskraft, kvinnor 7 9 12

Övriga intäkter 76 772 71 369 99 844

Kostnader -76 684 -73 186 -103 823

Resultat 88 -1 817 -3 979

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster

Årsarbetskraft, totalt 529 174 325

Årsarbetskraft, män 450 149 276

Årsarbetskraft, kvinnor 79 25 49

Övriga intäkter 252 062 107 204 170 401

3) Här ingår från och med 2017 även finansiering med anslag 1:1. Motsvarande justering har gjorts 2016 och 2015.
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4) Balanserat underskott och årets resultat till och med 2015 i Tjänsteexport har 2016 täckts med anslag 1:1.
5) Här redovisas årsarbetskraft för ledning och stöd. Kostnader för ledning och stöd är fördelade på operativ verksamhet.
6) Summan av intäkter av anslag och övriga intäkter är lika med verksamhetens intäkter i resultaträkningen.
7) Årsarbetskraft är justerad mellan resultatområden, liksom fördelad LS på övrig intäkt och kostnader. 

Kostnader -251 293 -107 147 -174 376

Resultat 769 57 -3 975

Tjänsteexport

Årsarbetskraft, totalt 0 0 0

Årsarbetskraft, män 0 0 0

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 0

Övriga intäkter4) 358 67 2 172

Kostnader -375 -69 -52

Resultat -17 -2 2 120

Resultat Uppdragsverksamhet 840 -1 762 -5 834

Fastighetsförvaltning

Årsarbetskraft, totalt 4 5 6

Årsarbetskraft, män 4 5 5

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 1

Övriga intäkter 5 526 7 799 5 498

Kostnader -6 414 -7 959 -8 401

Resultat Fastighetsförvaltning -888 -160 -2 903

Ledning- och stödfunktioner (intern verksamhet)5)

Årsarbetskraft, totalt 135 143 160

Årsarbetskraft, män 64 73 81

Årsarbetskraft, kvinnor 71 70 79

Totalt

Årsarbetskraft, totalt 1 176 854 1 035

Årsarbetskraft, män 861 593 740

Årsarbetskraft, kvinnor 315 261 295

Intäkter av anslag 6) 666 225 691 155 610 841

Övriga intäkter 6) 364 455 213 652 294 178

Kostnader -1 030 643 -906 689 -913 732

Resultat 37 -1 882 -8 713
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Skogsstyrelsen arbetar för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt ska nås i alla delar av verksamheten, nationellt, regionalt 
och lokalt. Arbetet för att nå miljömålen är integrerat i vårt verksamhetssystem och 
våra processer. Detta kommer exempelvis till uttryck i verksamhetsstrategin, där 
målbilden Skogen för ett hållbart samhälle återfinns samt Agenda 2030 (se kapitel 4 
Mål och resultat).  

Delar av generationsmålet och några miljökvalitetsmål berörs mer än andra av 
Skogsstyrelsens verksamhet. Här redogörs närmare för vilka miljömål som berörs samt 
vad som hänt under året för de åtgärder som återfinns i åtgärdsplanen för Skogsstyrelsens 
miljöarbete.

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom 
en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Av de områden som lyfts fram (de så kallade 
strecksatserna) finns kopplingar till skog, skogsbruk och Skogsstyrelsens verksamhet för 
samtliga områden, direkt för vissa och indirekt för andra:

Områden med direkta kopplingar till Skogsstyrelsens verksamhet:

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 
positiva inverkan på människors hälsa främjas.

• En god hushållning sker med naturresurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön.

Områden med indirekta kopplingar till Skogsstyrelsens verksamhet:

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

Levande skogar och övriga miljökvalitetsmål
Av de 16 miljökvalitetsmålen finns tydliga kopplingar till skog, skogsbruk och Skogsstyrelsens 
verksamhet för mer än hälften av målen. Miljökvalitetsmålet Levande skogar är givetvis 
centralt i sammanhanget och för det har Skogsstyrelsen ett utpekat uppföljningsansvar. 
Utöver detta mål har myndigheten gjort bedömningen att vi har störst inverkan på 
miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. 

5 Miljöarbete



5 Miljöarbete 43

SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2017

Skogsstyrelsens miljöarbete 
I skogspolitiken finns ett produktionsmål och ett miljömål. Aktiviteter som kan kopplas 
till miljömålet – till exempel arbete med områdesskydd i form av biotopskydd och 
naturvårdsavtal eller tillsyn enligt miljöbalken – är en viktig del av myndighetens miljöarbete. 
I det bredare perspektiv som miljöpolitikens generationsmål och miljökvalitetsmålen 
med tillhörande preciseringar anlägger, utgör även aktiviteter med tydlig koppling till 
skogspolitikens produktionsmål ett viktigt bidrag. 

Exempelvis är tillsyn av återväxter och rådgivning om röjningsbehov viktiga aktiviteter i 
arbetet med att bibehålla ekosystemtjänsterna Timmer och massaved och Biobränsle.  Det 
medger en god hushållning med naturresursen skog som i sin tur kan ge förutsättningar för 
att andelen förnybar energi kan öka. Dock är skogsråvara en av många ekosystemtjänster i 
skogen. En ensidig inriktning mot att maximera skogsproduktionen skulle givetvis innebära 
en mängd negativa effekter på skogsekosystemens biologiska mångfald och resiliens samt på 
övriga ekosystemtjänster. 

Miljömålsrådet
Skogsstyrelsen har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Ett gemensamt ansvarstagande där alla 
politikområden bidrar behövs för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Miljömålsrådet 
syftar till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen genom fler åtgärder och ett 
intensifierat arbete på alla nivåer i samhället. En lista över gemensamma åtaganden som 
myndigheterna ska genomföra i samverkan publiceras av rådet den 1 mars varje år70. 

Skogsstyrelsen har under året medverkat i ett tiotal samverkansåtgärder som drivits av 
andra myndigheter. Skogsstyrelsen har drivit samverkansåtgärden Möjligheter och hinder 
för bioenergiproduktion inom svenskt jord- och skogsbruk som avslutades i slutet av 2017 
(se Kapitel 11 Policyutveckling och extern samverkan). Skogsstyrelsen har även arbetat med ett 
antal egna åtgärder71. Flertalet åtgärder återfinns även i åtgärdsplanen för Skogsstyrelsens 
miljöarbete (se sidan 45). Åtgärderna Fortsatt samverkansprocess om nyckelbiotoper och Ta 
fram rapporten Ekosystemtjänster från den svenska skogen – status och påverkansfaktorer 
redovisas i Kapitel 11 Policyutveckling och extern samverkan medan åtgärden Minska 
myndighetens utsläpp av koldioxid och öka andelen fossilfria transporter tas upp i Kapitel 4 
Mål och resultat.

Uppföljning av Levande skogar
Skogsstyrelsen följer årligen upp miljökvalitetsmålet Levande skogar, såväl regionalt 
som nationellt. I slutet av 2017 påbörjade Skogsstyrelsen arbetet med nästa fördjupade 
utvärdering av Levande skogar. Myndigheten deltar också i det länsvisa arbetet med 
åtgärdsprogram för miljömålen som länsstyrelserna ansvarar för. Under året har 
Skogsstyrelsen genomfört många aktiviteter som bidrar till ökad måluppfyllnad av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålet Levande skogar. Nästan all verksamhet som 
bedrivs påverkar något av miljökvalitetsmålen, och dessa verksamheter finns beskrivna i 
övriga kapitel. Olika aktiviteter påverkar och förstärker varandra. Många av Skogsstyrelsens 
aktiviteter syftar till att påverka andra aktörer till att genomföra åtgärder i form av frivilliga 
insatser. 

70 Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017, www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/miljomalsradet/2017/ 
miljomalsradets-atgardslista-2017.pdf, (Hämtad 2018–01–18).
71 Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås för år 2017, www.skogsstyrelsen.se/globalassets/miljo-och-klimat/
miljomal/skogsstyrelsens-atgarder-for-att-bidra-till-att-miljomalen-nas-for-ar-2017.pdf, (Hämtad 2018–01–18).
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Aktivitet Resultat

1. Utveckla skrivningarna 
om miljömålen i 
processplanerna

En översyn av mallen för processplaner pågår. Det finns redan idag i mallen 
ett avsnitt om miljömålen, vilket nu även ingår i översynen.

2. Utveckla arbetssätten 
inom ramen för 
miljöledningsarbetet

Skogsstyrelsen har under året förberett uppdatering av sitt 
miljöledningssystem till den nya versionen, ISO14001:2015. Vi fick kvitto på 
att vi lyckats med det vid extern revision i slutet av oktober 2017.

3. Undersöka och  
implementera 
metod för effektivare 
styrning i det ordinarie 
planeringsarbetet

Vi söker en arbetsmetod där vi kan beskriva och motivera valet av inriktning 
och faktiska åtgärder. Vi har en process där vi successivt bryter ner skogs- 
och miljöpolitiken till faktiska åtgärder men vi saknar en systematisk 
metod för prioritering och konsekvensanalys. Önskvärt är att utifrån en 
miljöekonomisk metod identifiera styrmedel som leder till att vi gör rätt saker. 
Fortsatt arbete pågår i med att utveckla denna metod.

4. Utveckla stöd 
till distrikten inför 
arbetet med länsvisa 
åtgärdsplaner för 
miljömålen

Arbetet planeras till 2018–2019.

5. Ta fram en strategi för 
områdesskydd – projekt 
Värdefulla skogar

En reviderad strategi för formellt skydd av skog inklusive en länsvis fördelning 
av etappmålet på 150 000 hektar beslutades av Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen 31 januari 2017. Strategin började gälla omedelbart. Jämfört 
med strategin från 2005 lägger denna större vikt vid värdekärnor

• i tätortsnära natur och 

• ädellövskog samt till 

• nyckelbiotopsrika brukningsenheter inom småskogsbruket. 

För det sistnämnda finns ett särskilt mål att minst 12 000 hektar ska skyddas 
under åren 2016–2020. Uppdraget redovisades också som en skrivelse 
till Regeringskansliet som bland annat innehöll nuläget för formellt skydd 
av skog och värdefulla skogar och som ska kunna utgöra underlag för 
kommande etappmål.

6. Fortsatta och  
utvecklade sektors- och 
objektsdialoger

Objektsvisa dialoger har varit en viktig del av Skogsstyrelsens arbete för att 
förbättra miljöhänsynen sedan 2013. Konceptet utvärderas och utvecklas 
kontinuerligt. Under de två senaste åren har högupplösta flygbilder och 
foto/film från helikopterinventering eller drönare börjat användas som 
underlag för dialoger. Vissa typer av hänsyn som till exempel skyddszoner, 
hänsyn till forn- och kulturlämningar samt eventuella körskador syns bra i 
dessa underlag. För att kunna föra dialog om till exempel avgränsningen av 
hänsynskrävande biotoper krävs det dock att man besöker objektet på plats 
och därför sker huvuddelen av dialogerna fortfarande genom att man möts i 
fält. 

Konceptet med sektorsdialoger har efter fyra år börjat etablera sig som 
ett naturligt och kraftfullt skogspolitiskt verktyg. Att i  dialog diskutera de 
utmaningar och drivkrafter skogsbruket har, och tillsammans hitta vägar 
till förbättring har visat sig vara en framgångsrik väg. Skogsstyrelsen får 
genom dialogerna också möjlighet att dra slutsatser av var sektorn i stort 
befinner sig i olika frågor. Slutsatserna används sedan som ett stöd i våra 
egna prioriteringar. Ämnena och frågeställningarna för 2017 (som identifieras 
utifrån ett antal kriterier såsom branschens påverkansmöjlighet, uppföljning/ 
mätbarhet, aktualitet och skogspolitisk tyngd) var 

• sysselsättning för nyanlända i de gröna näringarna, 

• nyckelbiotoper och 

• frivilliga avsättningar. 

Åtgärdsplan för Skogsstyrelsens miljöarbete
Regeringen beslutade i juni 2015 (Mn2016/2633/Mn) att ge ett antal myndigheter, däribland 
Skogsstyrelsen, i uppdrag att upprätta en plan med åtgärder för Skogsstyrelsens miljöarbete 
för perioden 2016–2019. Åtgärderna redovisas i tabellen nedan.

Samlad åtgärdsplan för Skogsstyrelsens miljöarbete 2016–2019
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Aktivitet Resultat

Analyser och avrapportering av sektorsdialogerna görs under första kvartalet 
2018. Dialogkonceptet utvecklas hela tiden. Vi har successivt blivit mer 
kundanpassade i diskussionsunderlagen och samtalen. Vår roll har blivit mer 
av dialogbärare än budskapsbärare. Initiativ och lösningar lämnas över till 
företaget, enligt principen om sektorsansvar. 

7. Fortsatta 
och utvecklade 
hänsynsuppföljningar.

Under år 2017 fortsatte arbetet med att utveckla och införa Skogsstyrelsens 
nya inventering Hänsynsuppföljning (HU). Inventeringen ersätter successivt 
den tidigare inventeringsmetodiken Polytax. Hänsynsuppföljning före avverkning 
(HF) och har varit i full drift i två år. Under hösten år 2017 har även 
Hänsynsuppföljning efter avverkning (HE) satts i drift. Fortsatt utveckling av HE 
pågår under år 2018.

En kvalitetsgranskning av metodik, insamlade data och av databaser med 
mera påbörjades under det gångna året.

I utvecklandet av Hänsynsuppföljningen har Skogsstyrelsens expertkommitté 
för skogliga uppföljningar fortsatt varit referensgrupp. Det utbyte som 
inleddes under år 2016, med Samverkansgruppen för målbilder för god 
miljöhänsyn, utökades under 2017 med syftet att tydliggöra uttolkningen av 
målbilderna, kopplat till inventeringen i Hänsynsuppföljningen.

8. Se över interna 
arbetssättet i vilka delar 
behövs/finns möjlighet 
till anpassning till utökat 
landskapsperspektiv och 
grön infrastruktur.

Arbetet planeras till 2018–2019.

9. Uppföljning och  
sammanställning av data 
om frivilliga avsättningar.

År 2017 redovisade Skogsstyrelsen en uppföljning av skogsbrukets frivilliga 
avsättningar till regeringen72. Jämfört med tidigare uppföljningar så 
innehåller 2017 års uppföljning en mer utförlig beskrivning av varaktigheten 
i avsättningarna och länsvisa uppgifter, dock ingen uppföljning av 
naturvärdeskvaliteter i den skog som avsatts. För att kunna följa upp 
naturvärdeskvaliteten har Skogsstyrelsen påbörjat arbetet med att inventera 
ett stickprov av de frivilliga avsättningarna. Inventeringen pågick under 
2017 och fortsätter 2018. Under året har Skogsstyrelsen tagit upp frågorna 
om behovet av transparens när det gäller de frivilliga avsättningarna och 
möjligheterna att nå strecksatsen om frivilliga avsättningar, inom etappmålet 
om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden, med 
företrädare för skogsbruket. Diskussionerna har förts vid de möten som 
hållits inom ramen för sektorsdialogen.

10. Översyn och 
utveckling av indikatorer 
och uppföljningsmått i  
Levande skogar.

Skogsstyrelsen har under året arbetat med ett projekt om indikatorutveckling 
för Levande skogar. De underlag som används vid uppföljningen av Levande 
skogar har analyserats och ett antal nya förslag kommer att presenteras. 
Arbetet sker i dialog med en extern referensgrupp med deltagare från 
sektorn. Projektet planeras slutredovisas under 2018.

Tidigare har vi levererat regeringsuppdraget med liknande karaktär. 

”Uppdrag om miljökvalitetsmålen och generationsmålet”.

11. Utveckla miljökraven 
vid upphandling.

Upphandlingsfunktionen har under 2017 jobbat vidare med att sätta upp 
strukturen runt processen avtalsförvaltning där hållbarhet lyfts särskilt. 

Beställningsblanketten för beställning av upphandling innehåller numera ett 
avsnitt där man ska beskriva hur hållbarhetsaspekten tagits omhand.

En rutin för hållbar upphandling finns med som stöddokument till processen. 

Ett stöddokument för uppföljning har tagits fram där miljökravsuppföljning 
ingår som en del.

72 Claesson S., Eriksson A. 2017. Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsen.  
Meddelande 2017/4.
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6 Rådgivning och  
kommunikation

Förmedling av beprövad kunskap, information och råd till skogsägare och andra 
aktörer i skogen hör sedan länge till de viktigaste uppgifterna för Skogsstyrelsen. Vi 
är aktiva i skogsdebatten i medierna och nyttjar våra egna kanaler för rådgivning 
och kommunikation för att föra ut en nyanserad och balanserad bild av svenskt 
skogsbruk och tillståndet i skogen.

Arbetet med rådgivning och kunskapsförmedling har under året finansierats med ordinarie 
myndighetsmedel och med medel från Landsbygdsprogrammet. 

Rådgivning för ett hållbart skogsbruk
I rådgivningsverksamheten ger Skogsstyrelsen konkreta råd, förmedlar kunskaper, påverkar 
attityder och stödjer önskvärda beteenden. Via olika träffar (fysiska och på distans) och 
genom kommunikation (bland annat via webb, Skogseko och förlagsprodukter) förmedlar 
vi till skogsbrukarna hur man kan bedriva hållbart skogsbruk. E-tjänsterna ger användarna 
stöd för att planera bra åtgärder. Vår rådgivning ska bidra till de effekter som anges i styrande 
dokument som regleringsbrev och verksamhetsstrategi. Vilka ämnen som prioriteras 
styrs också av behovsanalyser utifrån tillståndet i skogen, men även av vilken rådgivning 
skogsägarna får av andra aktörer i skogsbruket. Ambitionen är att verka genom andra för att 
skapa effekter i skogen.

Viktiga aktiviteter i rådgivningen under 2017 har varit att öka användningen av e-tjänster, 
objektsvisa dialoger med yrkesverksamma och rådgivningskampanjen Skog med variation. 
Rådgivning om miljövårdande skötsel och om hyggesfritt skogsbruk har drivits i särskilda 
projekt som beskrivs utförligare nedan. 

Objektsvis dialog med yrkesverksamma
Under året har 846 (1 147) yrkesverksamma – 5 procent kvinnor, 95 procent män – deltagit i 
828 (1 124) dialoger om åtgärder som de själva planerat och/eller utfört. De flesta dialogerna, 
89 procent, gällde miljöhänsyn. Genom dialog och återkoppling skapas förutsättningar 
för samsyn inom sektorn om vilken hänsyn som bör tas. Gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn, som tagits fram i samverkan med skogsbruket, används som underlag och stöd 
i dialogerna. Tidigare gjorda utvärderingar visar att dialogerna är uppskattade av deltagarna 
och att de har stor påverkan på deras fortsatta agerande kring miljöhänsyn. 

Rådgivningskampanj Skog med variation
Kampanjen syftar till att skapa mer variation i metoder och trädslagsval inom skogsbruket 
för att få bättre riskspridning, minskade skaderisker, ökade upplevelsevärden samt bättre 
anpassning till skogsägarnas skilda mål. Det handlar både om en säkrare virkesproduktion 
och ett skogsbruk som kan tillgodose många olika ekosystemtjänster. Kampanjen omfattar 
fyra fördjupningsteman; Lövskog, Blandskog, Hyggesfritt skogsbruk samt Fokus på tillväxt.

Den har bedrivits genom skogsträffar och via kommunikation på webben och i sociala 
medier. Under året har 2 635 (27 procent kvinnor och 73 procent män) skogsägare och 
yrkesverksamma deltagit i träffar. Kampanjen som fortsätter även under 2018 har fått stort 

Siffrorna inom parentes avser år 2016.
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utrymme i våra externa kanaler. Uppföljningen av 2017 visar att kampanjsidan har varit en 
av de mest visade sidorna på vår webb. Även reportage med koppling till kampanjen har legat 
högt bland visade webbsidor under året. 

På sociala medier har kampanjen inte gått riktigt lika bra, både räckvidden och 
engagemangsfrekvensen är lägre än för Skogsstyrelsens övriga inlägg. Undantagen är 
inlägg om blandskog och hyggesfritt under hösten som visar på hög räckvidd jämfört med 
Skogsstyrelsens andra inlägg. 

Projekt inom Landsbygdsprogrammet
Skogsstyrelsen bedriver två projekt med bidrag från Landsbygdsprogrammet; ett internt 
fortbildningsprojekt och ett externt rådgivningsprojekt. Rådgivningen syftar till att förmedla 
kunskap till verksamma i skogsbruket som vill genomföra skötselåtgärder för att bevara, 
utveckla eller förstärka miljövärden – naturvärden, kulturmiljövärden eller sociala värden. 
Rådgivningsinsatserna ska även stötta och motivera deltagarna att söka stödet Skogens 
miljövärden. Dokumentationen från rådgivningen kan användas av deltagaren som en bilaga 
till ansökan om stöd och utgör ett viktigt underlag i handläggning och beslut om stöd.

Under året har 1 322 (802) rådgivningar utförts med 1 794 (1 152) personer – 22 procent 
kvinnor, 78 procent män.

Hyggesfritt skogsbruk
För att bidra till ökad variation i skogsbruket erbjuder Skogsstyrelsen information och 
rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. I samverkan med andra aktörer utvecklar vi kunskapen 
om hyggesfria metoder, bland annat genom att skapa demonstrations- och försöksområden. 
Exkursioner och träffar i anslutning till dessa ska bidra till spridning av kunskap och ge 
inspiration till att använda hyggesfria metoder. Skogsstyrelsen samverkar även med flera 
kommuner. För kommunerna kan hyggesfritt skogsbruk vara ett bra alternativ för att öka 
rekreationsvärdena i tätortsnära skogar.

Varje distrikt på Skogsstyrelsen har personal med kunskap om hyggesfritt skogsbruk, som 
skogsägare och skogsbrukets aktörer kan vända sig till för att få råd och vägledning. På 
Skogsstyrelsens webbsida finns information om hyggesfritt skogsbruk. Här finns även en 
beskrivning av Skogsstyrelsens projekt om hyggesfritt skogsbruk och publikationer som tagits 
fram i projektet. Under året har Skogsstyrelsen vid rådgivning i fält föreslagit 133 (128) – 
25 procent kvinnor, 75 procent män – skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket att 
tillämpa hyggesfria metoder. Information och rådgivning omfattande minst en timme har 
getts till 764 (659) skogsägare, yrkesverksamma, med flera. Av dessa var 27 procent kvinnor, 
73 procent män.

Rådgivningen når många
Det totala antalet deltagare i rådgivning, i objektsvis återkoppling och i skogsträffar riktade 
till skogsbruket var 12 029 (15 714). Eftersom det förekommer att samma person deltar i flera 
olika rådgivningsaktiviteter är antalet unika personer lägre. Skogsägare och deras anhöriga 
utgör den numerärt största gruppen, med drygt 9 000 (11 000) deltagare. Fördelningen 
mellan kvinnor och män som deltar i Skogsstyrelsens rådgivning är 23 procent kvinnor 
respektive 77 procent män. Eftersom knappt 40 procent av alla skogsägare är kvinnor betyder 
det att kvinnor fortsatt är underrepresenterade i vår rådgivning. 

De skogsägare som deltagit i rådgivning och skogsträffar utgör cirka 2 (3) procent 
av det totala antalet skogsägare i landet. Antalet som nås av information, råd och 
kunskapsförmedling från Skogsstyrelsen vid mässor och gästmedverkan vid andra skogliga 
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aktörers aktiviteter, via olika digitala kanaler, förlagsprodukter och Skogseko är betydligt 
högre.

Yrkesverksamma i skogsbruket är en grupp som i hög grad påverkar skogstillståndet, och 
många i gruppen har stort inflytande som rådgivare till skogsägarna. Det är alltså en mycket 
viktig grupp att föra dialog med och att föra ut ny kunskap till. Antalet yrkesverksamma 
som har deltagit i rådgivning och gruppaktiviteter var 2 243 (4 097). Framförallt när 
det gäller skogstjänstemännen är det en ganska hög andel som deltagit i Skogsstyrelsens 
rådgivningsaktiviteter. Det är tyvärr inte möjligt att ange könsfördelning inom enskilda 
målgrupper.

Skogen i skolan
Skogsstyrelsen har arbetat tillsammans med andra skogliga intressenter inom ramen för det 
nationella samverkansprogrammet Skogen i skolan för att sprida kunskaper om den svenska 
skogen och skogsnäringen till skolans lärare och elever. Arbetet görs bland annat genom att 
sprida goda exempel på hur skogen och skogsbruket kan integreras i olika skolämnen. I viss 
utsträckning görs arbetet även i form av stöd till skolskogar. 

Skogsstyrelsen medverkar i flera av landets lärarutbildningar. Skogens mästare, en tävling 
för landets sjundeklassare, har genomförts på flera distrikt. Skogskollo för tjejer är en riktad 
insats för att intressera flickor för skogen och för att välja en skoglig yrkesbana. Under 
2017 har sex skogskollon för tjejer hållits i Östra Götaland, Västerbotten, Värmland och 
Västernorrland med totalt 100 deltagare. 

Under året har Skogsstyrelsen mött 1 563 (2 200) lärare och 906 (1 000) lärarstudenter inom 
Skogen i skolan. 

Mina sidor och andra e-tjänster
Förvaltning och utveckling av innehållet i e-tjänster och digitala kanaler är en allt viktigare 
och större del av rådgivningsverksamheten. Det har hållits 137 (154) träffar för om hur man 
kan använda e-tjänsterna i skötseln av skog. Träffarna lockade drygt 3 000 (3 000) personer, 
huvudsakligen skogsägare och deras anhöriga, och andelen kvinnor bland deltagarna var 27 
procent kvinnor, 73 procent män. Individuell rådgivning på distans eller från kontoret, med 
karttjänsterna i Mina sidor som bas, har getts till 355 (567) – 23 procent kvinnor, 77 procent 
män – skogsbrukare. 

I Mina sidor, vår mest använda e-tjänst, kan skogsägarna logga in och bland annat se kartor 
över sin skog, planera åtgärder och skicka in avverkningsanmälan. Mycket av den geografiska 
informationen som finns i Mina sidor är också tillgänglig för alla i de öppna karttjänsterna 
Skogens pärlor och Skogliga grunddata. Via tjänsten Skogsdataportalen kan man ladda ner 
geodata till egna kartsystem. Under året har Skogsstyrelsen ökat utbudet av geodatatjänster 
som gör att användarna alltid kan ha aktuell information i sina system.  

Andra nyheter bland tjänsterna är:

• Nya integrationer mellan Mina sidors kartprogram och Skogens paragrafer. Tips och råd 
ges direkt i kartprogrammet – utifrån aktuellt läge i kartan.

• En första version av verktyg för planering av åtgärder vid snö- och stormskador. 

• Nytt supportverktyg som innebär att gamla planeringar kan flyttas in i nytt ägande. 

• En första version av Skogens pärlor och Skogliga grunddata för mobil med 
bakgrundskartor som flygbilder och terrängskuggning.

• Data om trädhöjder har uppdaterats från flygbilder.
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E-tjänsternas användning och räckvidd
Antalet användare av våra e-tjänster fortsätter att öka. Det har under året tillkommit ungefär 
7 800 nya användare av Mina sidor, och antalet skogsägare som loggat in någon gång har 
nu passerat 100 000. Användarna har gjort 18 procent fler åtgärdsplaneringar och antalet 
avverkningsanmälningar har ökat med 3673 procent. Användningen av beslutsstöden Skogens 
paragrafer och Skogens klimatråd har sedan under året ökat med 8 procent. 

Insatserna för att öka användningen handlar delas om att kontinuerligt utveckla och förbättra 
tjänsterna, men också om aktiv marknadsföring via mässor som Elmia Wood, distriktens 
skogsägarträffar och via återkommande annonsering i olika facktidningar.

Skogsstyrelsens nyhetsbrev
Skogsstyrelsens webbaserade nyhetsbrev är främst riktat till skogsägare och innehåller råd 
om skogsskötsel, information om nyheter i Mina sidor och andra e-tjänster samt reportage. 
Under året har många av nyheterna kopplat till kampanjen Skog med variation. Statistiken 
visar tydligt att trafiken på de webbsidor vi hänvisar till i nyhetsbrevet ökar. Besöken på 
kampanjsidan Skog med variation ökade med 483 procent i jämförelse med veckan innan 
efter att nyhetsbrevet skickats ut. Under 2017 har vi skickat ut sju nyhetsbrev. Totalt har vi 
nått ut till knappt 34 000 (30 000) personer.

Kommunikation för att stödja det övergripande målet
Proaktiv kommunikation har det gånga året varit ett fokusområde för att nå det övergripande 
målet: ”Stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle”.

Aktiva i skogsdebatten
Efter en debattartikel i DN och beslutet om paus av registrering av nyckelbiotoper i 
nordvästra Sverige, följde en intensiv diskussion både internt och extern. Debatten 
uppmärksammades även i riksmedia. Under året har den offentliga diskussionen om 
skogsbruk, naturvård och nyckelbiotoper samt äganderätt varit omfattande och stundtals mer 
polariserad än på några år.

Under året har viktiga vägledande domar kommit, bland annat om artskydd och publicering 
av avverkningsanmälningar. Kommunikationen har fokuserat på att förklara varför vi driver 
juridiska processer. Trenden är att juridiska frågor och rättsliga processer utgör en allt större 
del av den externa kommunikationen.  

Artskyddet har, genom domar som rör förekomst av bombmurkla, lavskrika och tjäder, lett 
till att debatten om äganderätten tilltagit under året. Särskilt märks det i norra Sverige. Också 
här har vi arbetat för att balansera debatten. 

Vår egen tidning Skogseko är landet största skogstidning. I den får såväl Skogsstyrelsen som 
andra aktörer komma till tals för att nyansera bilden. 

Genom ett medvetet arbete har allt fler frågor nått utanför de direkt skogliga medierna 
och därmed har Skogsstyrelsens arbete, ståndpunkter och expertis blivit kända i en 
vidare krets. Det gäller till exempel frågor som viltbetesproblematiken, torkan som 
en följd av klimatförändringar samt användandet av drönare. Räckvidden och därmed 
mediegenomslaget har ökat under året från 43 miljoner i räckvidd (2016) till 63 miljoner (så 
kallad Total media effect). En ökning med 46 procent.  

73 Siffran avser ökning efter att hänsyn tagits till att antalet avverkningsanmälningar generellt har ökat mellan åren. I absoluta tal 
är ökningen av antalet ärenden som lämnas in via Mina sidor ännu större.
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Ökad tillgänglighet i våra kanaler
I april lanserade vi nya skogsstyrelsen.se, huvudkanalen för myndighetens externa 
kommunikation. Den har fått ny design och en struktur med syftet att ännu bättre möta 
användarnas behov. Webbplatsen fungerar nu lika bra på mobil eller surfplatta som på 
stationär dator. Vi har också lagt stort fokus på tillgänglighet, både när det gäller teknisk 
utformning och när det gäller att skriva klarspråk. 

Vi är aktiva i flera sociala medier och under året har arbetet med Instagram tagit fart. Vi har 
nu 904 följare, vilket är en ökning med 109 procent sedan förra årsskiftet. Syftet är att sprida 
information om de olika verksamhetsområden som myndigheten arbetar inom samt visa upp 
de olika yrken och personer som arbetar hos oss. På Twitter har vi nu 2 116 följare och på 
Facebook 2 873 följare. 

Klarspråkssatsningen avslutad
Det gångna året avslutades vår särskilda satsning på klarspråk. Vi har erbjudit ett stort utbud 
av kompetensutveckling vilka har samlat närmare 950 deltagare under de senaste tre åren. 
Satsningen har gett medarbetarna verktyg och en ökad medvetenhet om att skriva ett vårdat, 
enkelt och begripligt språk. Att klarspråk är viktigt och behövs bekräftas bland annat i en 
enkät till medarbetarna i slutet av år 2017.

Intern kommunikation kring målstyrningsarbetet
Skogsstyrelsens övergripande mål och fokusområden har varit prioriterade områden i såväl 
den interna som externa kommunikationen. Internt har vi fokuserat på att öka förståelsen för 
hur alla medarbetare bidrar till det övergripande målet. Detta har vi bland annat belyst i en 
animerad film på vårt intranät och vid flera tillfällen i ledningens veckobrev. I en uppföljning 
av förståelsen för det övergripande målet som gjordes i december uppgav 59 procent av 
medarbetarna att de förstår hur det egna arbetet bidrar till Skogsstyrelsens övergripande mål, 
vilket är en svag ökning jämfört med en mätning i början av året.

Verksamhetens ofattning, Rådgivning och 
kommunikation

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 66 73 69

Årsarbetskraft, män 40 43 40

Årsarbetskraft, kvinnor 26 30 29

Intäkter av anslag 1:1 65 346 71 989 73 165

Övriga intäkter 10 404 10 209 7 087

Kostnader -75 750 -82 198 -80 252

Resultat 0 0 0

Tabell 6. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr
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Formellt skydd av skyddsvärda miljöer, tillsammans med bevarandeåtgärder i dem, 
är viktiga byggstenar i ett hållbart brukande av den svenska skogen med bibehållen 
mångfald. Områden med de högsta bevarandevärdena prioriteras först och arbetet 
sker i nära dialog med berörda markägare.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal – formellt 
skydd
Det sedan två år stärkta anslaget för skydd av värdefulla skogar är välbehövligt och viktigt. Att 
öka den skyddade arealen har krävt en kraftsamling för myndigheten även det gångna året 
eftersom medlen som får användas för handläggning inte ökade i samma utsträckning. Även 
en del utvecklings- och förbättringsarbete har fått stå tillbaka under 2017 med konsekvenser 
som på sikt är svårbedömda. Det gäller också förvaltningen av tidigare formellt skyddade 
områden. 

Fullt anslagsutnyttjande har inte nåtts, vilket har flera orsaker. Utredningen om 
rådighetsinskränkningens storlek74 var mer komplicerad än vad som förutsågs och blev därför 
försenad. Det innebar att de medel som reserverats för ändamålet inte kunde användas 
till dessa områden som planerat. I stället nyttjades medlen till bildande av områdesskydd 
nedan gränsen för fjällnära skog. Eftersom beslutet om omfördelning av medlen kunde ske 
först under hösten räckte inte tiden till för att nyttja medlen fullt ut. Därtill påverkade även 
begränsade medel för handläggning av områdesskydd utfallet negativt. 

Beslutet om att pausa nyckelbiotopsregistreringen i nordvästra Sverige föranledde en 
ökad tillsyn av ansökningar och anmälningar av avverkning. Tillsammans med det externa 
samverkansarbetet med metodutveckling av nyckelbiotopsinventering, bidrog det till 
konkurrens om handläggare av områdesskydd.

Den kompletterande metoden, där markägare anmäler intresse om formellt skydd, har 
införts i hela landet och tillämpas nu av samtliga länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. 
Antalet och arealen områdesskydd, framförallt biotopskyddsområden, som bildats till följd av 
markägares intresseanmälningar om formellt skydd har ökat under 2017 jämfört med 2016, 
se nedanstående tabell.

7 Områdesskydd

74 Det vill säga vilken ersättning en markägare som fått avslag på en ansökan om tillstånd till avverkning ovan gränsen för  
fjällnära skog kan vara berättigad till.

År Antal biotopskydds-
områden

Areal biotopskydds-
områden, hektar

Antal naturvårds-
avtal

Areal naturvårds-
avtal, hektar

2017 44 200 19 106

2016 19 74 8 25

Tabell 7. Antal och areal skogsmark som formellt skyddats under 2017 och 2016 som  
bildats till följd av intresseanmälningar från markägare
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Naturvärdeskvaliteten i de arealer som skyddats med naturvårdsavtal och 
biotopskyddsområden nedan fjällnära skog ligger på en fortsatt hög nivå och helt i linje med 
intentionerna om ett värdebaserat formellt skydd.

Under 2017 fick minst 980 hektar nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter 
ett formellt skydd av Skogsstyrelsen, vilket tillsammans med 2016 års verksamhet innebär 
att Skogsstyrelsen skyddat minst 2 013 hektar av det gemensamma mål om minst 12 000 
hektar som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket angivit för perioden 2016–2020 i Nationella 
strategin för formellt skydd av skog.   

Naturvårdande skötsel 
Omfattningen av naturvårdande skötsel i biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
uppgick till knappt 2,1 mnkr under året, vilket är något mer än under 2016. Omfattningen 
är otillräcklig. Den främsta orsaken är att handläggningen av skötselåtgärder jämfört med 
handläggning av bildande av nya områdesskydd är relativt sett dyrare. Höjning av anslaget för 
ersättning till markägare utan motsvarande höjning av medlen för handläggning har gjort att 
skötselambitionerna fått stå tillbaka.

Samarbetet med Naturvårdsverket om naturvårdande skötsel, enligt överenskommelse från 
2016, har varit positivt. (Samarbetet lyftes under hösten 2017 in som en av Miljömålsrådets 
utpekade samverkansåtgärder för 2018).

Inför revidering av Skogsstyrelsens strategi för naturvårdande skötsel i områden med 
biotopskydd och naturvårdsavtal genomfördes under året en utvärdering av arbetet med 
naturvårdande skötsel. Under hösten 2017 kom beskedet att Skogsstyrelsen till år 2018 för 
första gången får specifika medel för arbetet med naturvårdande skötsel i formellt skyddade 
områden. Året avslutades därför med en förstudie inför Införandeprojekt naturvårdande 
skötsel, med syfte att säkerställa att skötselmedlen kan utnyttjas på ett effektivt och kvalitativt 
sätt. Revideringen av strategin sköts därmed på framtiden men utvärderingen kommer att 
utgöra underlag för införandeprojektet. 

Måluppfyllelse Levande skogar – formellt skydd
Hittills har Skogsstyrelsen beslutat om drygt 29 000 hektar biotopskyddsområden och knappt 
38 000 hektar naturvårdsavtal sedan 1993. Av etappmålet för formellt skydd av skogsmark 
perioden 2012–2020, återstår för Skogsstyrelsen knappt 58 procent av den areal som 
myndigheten förväntas skydda i enlighet med Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
Det är inte sannolikt, trots budgetförstärkningen för 2018–2027, att Skogsstyrelsen kommer 
kunna nå beslutade mål om formellt skydd till år 2020. Det är oklart om länsstyrelserna 
tillsammans med Naturvårdsverket kommer nå sin andel av etappmålet till 2020, men en 
bedömning bör kunna lämnas i miljömålsuppföljningen av Levande skogar våren 2018.

Antal hektar skogsmark, per år

Skyddsform 2017 2016 2015

Biotopskyddsområden 1 280 1 461 752

Naturvårdsavtal 1 071 1 157 960

Tabell 8. Antal hektar naturvårdsavtal och biotopskyddsområden   
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 Åtgärdsprogram vitryggig hackspett 
I maj 2017 fastställde Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsen ett åtgärdsprogram 
för vitryggig hackspett för perioden 2017–2021. Arbetet med bevarandet av den vitryggiga 
hackspetten inom åtgärdsprogrammet har framför allt fortsatt i ett område som sträcker sig 
från Dalsland i väster till Uppland i öster. 

Administrativa kostnader
De administrativa kostnaderna för Skogsstyrelsen, angivna som kostnad per hektar samt 
kostnad per ärende, är under 2017 på samma nivå som 2016 och 2015. I de administrativa 
kostnaderna återfinns också kostnader för handläggning av naturvårdande åtgärder i tidigare 
skyddade områden samt handläggning av ärenden där tillstånd till avverkning enligt § 18 SvL 
nekats.

2017 2016 2015

Administrativ kostnad (tkr) 47 325 40 403 42 621

Beslutad ersättning (tkr) 211 079 229 815 139 132

Hektar nya BS och NVA 2 351 2 618 1 712

Antal nya BS och NVA 362 430 350

Administrativ kostnad/hektar (tkr) 20,1 15,4 24,9

Administrativ kostnad/ärende (tkr) 130,7 94,0 121,8

Tabell 9. Kostnader för arbete samt beslutad ersättning vid bildande av formellt skydd

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 53 61 56

Årsarbetskraft, män 35 41 40

Årsarbetskraft, kvinnor 18 20 16

Intäkter av anslag 1:2 258 029 285 749 195 493

Intäkter av anslag 1:1 11 750 5 748 4 621

Övriga intäkter 552 317 657

Kostnader -270 331 -291 814 -200 771

Resultat 0 0 0

Tabell 10. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Verksamhetens omfattning Områdesskydd
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Stöden som Skogsstyrelsen hanterat under år 2017 bidrar till miljömålen genom 
aktiva åtgärder, kompetensutveckling och samarbete.

8 Ekonomiskt stöd

Tabell 11. Översikt av de olika stöd Skogsstyrelsen hanterat under år 2017

 Stöd Benämning Syfte

Stöd till natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder.

Nokås Bidrar till miljömålet levande skogar genom 
stöd till aktiva skötselåtgärder i natur- och 
kulturmiljöer, landskapsbild och friluftsliv.

Stöd till ädellövskogsbruk. Ädellövskogsbruk Kompenserar skogsägare för merkostnader 
vid föryngring av ädellövskog, som har stor 
betydelse för landskapsbild och biologisk 
mångfald.

Landsbygdsprogrammet 
(LBP) 2014–2020.

Skogsstyrelsen har fyra 
skogliga stöd.

Kompetensutveckling & 
rådgivning 
Skogens miljövärden 
Samarbete om miljö.  
Återställande av  
skadad skog.

Bidra till miljömålen och ökad 
konkurrenskraft genom stöd till 
skötsel av natur- och kulturvärden, 
kompetensutveckling och samarbete inom 
miljö med landsskapsperspektiv.

Stöd under utfasning Benämning Syfte

Stöden är tidigare utbetalda men under 2017 har stödsökande lämnat slutrapporter som Skogsstyrelsen ska 
granska.

Väx med skogen – stöd till 
företag Stödet kunde sökas 
fram till 2014.

Väx med skogen. Ett stöd som skapar förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt inom förädling och 
innovation eller för upplevelser och rekreation 
med anknytning till skog.

Tillfälligt stöd för upparbetning 
och lagring av brandskadat 
virke efter branden i 
Västmanland.

Brandskadat virke. 
Lagringsstöd

Kompensera skogsägare och virkesköpare 
för ökade kostnader och fallande priser på 
energived efter skogsbranden i Västmanland 
2014.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder (Nokås) 
samt ädellövskogsbruk
Regeringens beslut att omfördela 10 mnkr extra för utbetalningar av stöd december 2016 har 
rättat till balansen mellan beviljat och utbetalt stöd. Beviljning av nya stöd kunde därför öka 
till 35 mnkr samtidigt som vi betalade ut 21,4 mnkr i stöd. Andel stöd till ädellövskogsbruk 
har ökat, vilket möjliggjorts genom att stöd till naturvårdande skötsel även ges via LBP-stödet 
Skogens miljövärden. Det finns ett fortsatt stort intresse för stödet.

 

 Tabell 12. Beviljade och utbetalade stöd inom Nokås och Ädellövskogsbruk, mnkr

Stödform 2017 2016 2015

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Nokås 10,4 10,1 11,6 19,8 24,9 13,8

Ädellöv 24,6 11,3 9,3 15,2 19,1 10,2

Summa 35 21,4 20,9 35 44 24



8 Ekonomiskt stöd 55

SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2017

Tabell 13. Nokås, fördelning på miljövärden som främjas, hektar

Tabell 14. Ädellövskog, fördelning på åtgärder, hektar

Miljövärde 2017 2016 2015

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Biologisk mångfald 611 972 848 1 574 2 186 1 046

Vattenmiljö 33 21 8 13 17 17

Kulturmiljö 51 48 70 115 139 127

Biologiskt kulturarv 21 39 51 54 62 37

Landskapsbild/fri-
luftsliv

26 21 11 181 35 207

Övrigt 80 57 24 40 52 215

Summa 822 1 158 1 012 1 977 2 491 1 649

Åtgärd 2017 2016 2015

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Föryngring 1 226 743 113 192 225 478

Gräsrensning 205 172 229 286 264 212

Hjälpplantering 38 38 80 75 81 80

Stängselvård 77 64 51 53 120 68

Övrig återväxtvård 135 130 69 76 75 67

Röjning 2 317 1 815 885 1 649 1 642 1 178

Nyanläggning 281 70 16 142 172 55

Framgallring 17 4 6 17 19 2

Nedtagning av 
stängsel

130 81 72 146 140 123

Summa 4 426 3 117 1 521 2 636 2 738 2 263

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 (LBP)
Under våren 2016 öppnades stöden inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för 
ansökningar och under 2017 har verksamheten pågått hela året. Inte färdigställda rutiner och 
IT-system på nationell nivå har försvårat handläggningen. Till detta hämmades arbetet av den 
ovisshet som låg inför programändringen som till slut genomfördes i slutet av året. 

Arbetet är igång men handläggningstiderna är långa. Det beror dels på orsakerna ovan, men 
också på att vi inom samtliga stöd har vi använt oss av ansökningsomgångar, där ansökningar 
prioriteras mot varandra om ett utlyst stödbelopp. Vi ser nu över bemanningen för att 
förstärka resurserna. Inledningsvis var söktrycket stort men vi har observerat en minskning 
i slutet av 2017. Det finns flera tänkbara orsaker, till exempel krånglig stödstruktur, långa 
handläggningstider samt för liten budget för att motivera stora aktörer att söka stödet 
kompetensutveckling.  För att motverka detta kommer vi att marknadsföra stöden mer samt 
se över möjligheterna att underlätta för sökanden i processen.

Skogsstyrelsen har förutom stöden som redovisas nedan handlagt och beviljat projektstöd 
inom Rådgivning och fortbildning av rådgivare på totalt 13 mnkr. Rådgivningen riktas till 
skogsägare som vill söka stödet Skogens miljövärden. Skogsstyrelsen utför dessa projekt i 
egen regi.
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Väx med skogen
De sista stöden i Väx med skogen beviljades under 2014. Under 2017 har Skogsstyrelsen 
granskat de allra sista slutrapporterna från genomförda projekt.

Stöd efter skogsbranden i Västmanland 2014
Brandstödet betalades till och med 2016. Den största andelen betalades i förskott för att 
snabbt lindra effekterna av branden för skogsägarna. Under 2017 tog Skogsstyrelsen emot de 
sista slutredovisningarna för stöd till upparbetning av energived. Stöden till lagringsplatser 
och entreprenörer (dieselstöd) är avslutade och en slutrapport för dieselstödet har lämnats 
till regeringen.

Utlysning Sista  
ansökningsdag

Utlyst 
mnkr

Ansökt 
mnkr

Beviljat 
mnkr 

2017-12-31

Minska markskador – Information 2016-04-01 3 2,4 1,7

Minska markskador - Utbildning 2016-04-01 10 21,4 10

Viltstam i balans -Information 2016-11-18 1,5 3,7 1,8

Viltstam i balans - Utbildning 2016-11-18 8 8,7 8,2

Skogens påverkan på vatten – Information 2017-04-10 3 3,5 2,5

Skogens påverkan på vatten – Utbildning 2017-04-10 11 14,7 9,9

Hänsyn vid skogsbruk – Information 2017-10-30 3 1,9 0

Hänsyn vid skogsbruk – Utbildning 2017-10-30 11 5 0

Summa 61,3 34,1

Utlysning Sista  
ansökningsdag

Utlyst 
mnkr

Ansökt 
mnkr

Beviljat 
mnkr 

2017-12-31

Gränsutmärkning 2016-09-30 10 18,9 10,8

Viltförvaltning 2016-12-05 14 3,8 2,6

Tabell 16. Stöd för kompetensutveckling, LBP 2014–2020

Skogens miljövärden – LBP 2014–2020

Totalt beviljat per åtgärd från 201601–201712 Omfattning, hektar Tkr

Bränningar, hektar 974,7 9 656

Sköta natur och kultur, hektar 1 941,3 17 374

Gallra fram lövrik skog, hektar 506,1 4 115

Gallra fram ädellövskog, hektar 206,6 1 859

Rensa kulturmiljö, styck 44 57

Rensa stenmur, meter 598 5

Våtmark, hektar 7,9 119

Summa 33 185

Tabell 15. Stöd inom Landsbygdsprogrammet, LBP beviljade för olika åtgärder

Tabell 17. Stöd för samarbete inom miljö, LBP 2014–2020
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Verksamhetens omfattning, Ekonomiskt stöd

Tabell 18. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Ekonomiskt stöd inklusive LBP Behörig myndighet 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 29 36 42

Årsarbetskraft, män 16 18 19

Årsarbetskraft, kvinnor 13 18 23

Intäkter av anslag 1:2 5 844 11 058 18 064

Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet) 12 508 12 466 18 369

Intäkter av anslag 1:1 (Övrigt) 7 928 8 597 4 265

Övriga intäkter 179 191 219

Kostnader -26 459 -32 312 -40 917

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering av bidrag anslag 1:2 21 940 36 479 34 292

Lämnade bidrag -21 940 -36 479 -34 292
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Handläggning av avverkningsärenden, med efterföljande tillsyn enligt 
skogsvårdslagen och miljöbalken, tillhör Skogsstyrelsens mest omfattande 
arbetsuppgifter.

Ärendehandläggning 
Handläggning av avverkningsärenden

Skogsstyrelsen får kännedom om planerade avverkningar genom de avverkningsanmälningar 
och ansökningar om avverkningstillstånd som kommer in till myndigheten. Handläggningen 
av avverkningsärenden sker lokalt av medarbetare på Skogsstyrelsens samtliga distrikt. 
Till stöd för handläggningen används material från myndighetens egna inventeringar, men 
även geodata från andra myndigheter som länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. En 
sammanvägd bedömning av tillgänglig geodata och den hänsyn som redovisats i anmälan 
eller ansökan avgör om Skogsstyrelsen initierar tillsyn i det aktuella ärendet. 

Under 2017 har det inkommit 64 394 anmälningar om avverkning och 671 ansökningar 
om tillstånd till avverkning. Det är cirka 13 procent fler än under 2016. Av anmälningarna 
och ansökningarna gällde 61 466 föryngringsavverkning, medan 3 599 avsåg avverkning för 
annat ändamål än virkesproduktion samt avverkning för att utveckla och bevara natur- och 
kulturmiljövärden.

9 Ärendehandläggning  
och tillsyn

Tabell 19. Anmälningar och ansökningar om föryngringsavverkning

Resultat 2017 Medel 2014–2016 2016 2015 2014

Anmälningar och ansökningar om 
föryngringsavverkning

61 466 60 234 54 721 59 764 65 746

E-tjänster underlättar
Merparten av avverkningsanmälningarna och ansökningarna om avverkningstillstånd 
skickas in via Skogsstyrelsens e-tjänster E-avverka och Mina sidor. Dessa e-tjänster bidrar 
till att minska de administrativa kostnaderna för både det inskickande företaget och för 
Skogsstyrelsen, jämfört med pappersblanketter. Andelen anmälningar och ansökningar 
som kommit in via E-avverka var under år 2017 cirka 69 procent, vilket innebär en ökning 
med cirka en procentenhet jämfört med 2016. Tjänsten används främst av större bolag, 
skogsägarföreningar och sågverkens inköpsbolag. Mina sidor är en e-tjänst som riktar sig till 
mindre företag och enskilda skogsägare. Under år 2017 har cirka 6 procent av anmälningarna 
och ansökningarna kommit in via Mina sidor. 

Gemensam ärendehantering
Skogsstyrelsen driver sedan 2014 i samarbete med länsstyrelserna ett arbete kring gemensam 
ärendehantering för skogliga frågor. En första version av den digitala tjänsten för gemensam 
inlämning av skogliga ärenden, vilken bygger på maskin-till-maskin-kommunikation, har 
varit i drift sedan december 2016. Förutom ärenden kopplade till föryngringsavverkning 

Siffrorna inom parentes avser år 2016.



9 Ärendehandläggning och tillsyn 59

SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2017

till Skogsstyrelsen kan även fornlämnings- och markavvattningsärenden lämnas in till 
länsstyrelsen via tjänsten. Flera aktörer inom skogsbruket har under 2017 påbörjat utveckling 
för anslutning till tjänsten.

Under 2017 pågick utveckling av ytterligare funktionalitet. Bland annat för att ta emot 
skogliga samråd, vilket varit ett önskemål från skogsbruket. En större lansering av ny 
funktionalitet planeras att ske i juni 2018.
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Figur 12. Månadsvis inflöde av anmälningar under 2016 och 2017 fördelat på registreringsmetoder.

Tillsyn
Samlad tillsynsplan
Den 1 januari 2017 trädde förordningen (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, 
uppföljning och utvärdering av tillsyn i kraft. Där finns krav på att Skogsstyrelsen årligen 
upprättar en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Planen 
ska grundas på en behovsutredning. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år, men 
uppdateras årligen.

Skogsstyrelsen tog 2016 fram en behovsutredning för myndighetens tillsyn 2017–2019 och 
en samlad tillsynsplan för 2017. Tillsynsplanen omfattar alla myndighetens tillsynsområden, 
det vill säga 

• objektstillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken, 

• systemtillsyn enligt miljöbalken, 

• tillsyn enligt lagen om virkesmätning, 

• kontroller enligt timmerförordningen samt 

• tillsyn över produktion av och handel med skogsodlingsmaterial. 

I tillsynsplanen beskrivs mål med tillsynen, prioriteringar, tillsynsinsatser 2017, resursåtgång 
samt uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten.

Under 2017 har tillsynsplanen reviderats vid två tillfällen. En gång för att öka 
tillsynsinsatserna i nordvästra delen av Sverige, som en följd av beslutet om paus i 
nyckelbiotopsregistreringen i nordvästra Sverige. Den andra gången för att prioritera om 
resurser från arbetet med tillsyn av biotopskyddsområden till bildande av områdesskydd. 

Under 2017 har behovsutredningen uppdaterats och beskriver nu behovet av tillsyn under 
2018–2020. En samlad tillsynsplan för 2018 har också beslutats.

I och med tillsynsplanen har lägstanivån för ett antal områden inom den objektsvisa tillsynen 
höjts och enhetligheten ökat. Det distrikt som skrev minst förelägganden och förbud om 
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miljöhänsyn under 2017 ligger inte lika lågt som det distrikt som skrev minst under 2016. 
De distrikt som under 2016 gjorde väldigt få kontroller av återväxtåtgärder har under 2017 
prioriterat det arbetet högre och ökat antalet, vilket har lett till att spridningen av antal 
förelägganden om återväxt per distrikt minskat något. Enhetligheten har därigenom ökat. 
Den största ökningen i enhetlighet ser vi för miniminivån tillsynsaktivitet före avverkning 
men efter fältbesök. Denna miniminivå visar på hur stor andel av fältbesöken som leder till 
en tillsynsåtgärd och miniminivån är en bra indikator för hur enhetligt vi arbetar. Spannet 
mellan de distrikt som har lägst andel fältbesök som lett till en tillsynsaktivitet och de 
som har högst har tydligt minskat mellan 2017 och 2016. Förutom de mätbara effekterna 
av tillsynsplanen upplevs även tillsynsplanen ge en bättre struktur och en tydlighet kring 
prioritering inom arbetet med tillsyn. 

Objektstillsyn enligt skogsvårdslagen
Denna tillsyn kan grovt delas in i två delar, före respektive efter avverkning.

Före avverkning prioriteras tillsynen av de ärenden där den planerade avverkningen kan 
innebära risk för bristande hänsyn eller dåliga återväxtresultat. Efter avverkningen gäller 
tillsynen främst kontroll av utförd avverkning och vidtagna återväxtåtgärder. 

Antalet förelägganden och förbud om miljöhänsyn har ökat för sjunde året i rad. Antalet 
beslut varierar kraftigt mellan distrikten och att öka enhetligheten var Skogsstyrelsens 
viktigaste mål under 2017. I tillsynsplanen fanns för 2017 en miniminivå för beslut för varje 
distrikt, i syfte att öka enhetligheten i hanteringen. Under 2017 varierade dock fortfarande 
antalet förbud och förelägganden mellan fem och 40 stycken per distrikt.

Figur 13. Utveckling av antal förbud/förelägganden enligt 30–31§§ skogsvårdslagen, 12 kap. 6 § miljöbalken.
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Det totala antalet vägledningar och information om skogsvård och avverkning minskade 
kraftigt under 2017 och ligger nu på en historiskt låg nivå. Minskningen beror till stor del på 
att antalet vägledningar om skogsvård minskat. Antalet förelägganden om skogsvård ökade 
kraftigt under 2016, men ökningen har nu avstannat och antalet ligger 2017 på en nivå 
jämförbar med 2016. Ökningen under 2016 och 2017 beror till stor del på att det har blivit 
möjligt att skicka föreläggande om skogsvård utan att detta föregåtts av en vägledning. 

Antalet vägledningar om miljöhänsyn har ökat med cirka 27 procent jämfört med 2016. 
En av miniminivåerna i tillsynsplanen under 2017 var ”Tillsynsaktivitet efter fältbesök 
före avverkning”. Tillsynsaktiviteter som räknas i denna uppföljning är exempelvis skrivna 
vägledningar, förbud och förelägganden samt samrådsmeddelanden. Miniminivån har tydligt 
drivit arbetet mot ökad aktivitet efter att fältbesök utförts, vilket också syns i statistiken kring 
antalet vägledningar. 
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Vad en vägledning, ett beslut om förbud och ett beslut om föreläggande är förklaras på 
Skogsstyrelsens webb75.

2017 Medel 2014–2016 2016 2015 2013

Antal vägledningar och information 
om skogsvård och avverkning

645 1 094 689 953 1 640

Antal vägledningar miljöhänsyn och 
hänsyn till rennäringen

2 488 1 917 1 955 2 181 1 614

Antal förelägganden om skogsvård 190 144 204 121 107

Antal förelägganden och förbud 
miljöhänsyn*

442 282 333 302 212

Åtalsanmälningar 26 69 137 42 28

Tabell 20. Tillsyn skogsvårdslagen

* Inklusive föreläggande och förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Under år 2017 har antalet åtalsanmälningar minskat jämfört med åren 2015 och 2016. 
Arbetet med åtalsanmälningar har under 2017 prioriterats ner i förhållande till annan tillsyn. 

Objektstillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt miljöbalken sker i första hand i form av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
I föreskrifterna finns beskrivet vilka åtgärder och verksamheter som till sin natur är sådana 
att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och därför alltid ska anmälas för samråd till 
Skogsstyrelsen. 

Under år 2017 genomfördes 2 506 samråd vilket är marginellt fler än 2016. Skogsstyrelsen 
förtydligade under 2015 att samråd endast ska tas upp av Skogsstyrelsen i de ärenden där så 
är befogat och antalet samråd minskade därför efter 2015. Av de genomförda samråden var 
byggande av skogsbilvägar och åtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och 
fauna de vanligaste åtgärderna.

75 Skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/tillsyn/  (Hämtad 2018–01–17).
76 Skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/natura-2000/ (Hämtad 2018–01–17).

Tabell 21. Tillsyn 12 kap. 6 § miljöbalken

Resultat 2017 Medel 2014–2016 2016 2015 2014

Askåterföring/näringskompensation 98 170 92 250 169

Skogsbilväg 670 1 129 716 1 408 1 264

Traktorväg, basväg 127 193 136 244 199

Dikesrensning 459 825 468 976 1 030

Stubbskörd 4 16 4 5 39

Skogsgödsling 120 189 142 271 153

Åtgärd i nyckelbiotop 771 823 720 785 964

Annan skogsbruksåtgärd 257 266 166 295 336

Totalt antal ärenden 2 506 3 611 2 444 4 234 4 154

Utöver samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hanterar Skogsstyrelsen även avverkningar 
i eller intill Natura 2000-områden. Skogsstyrelsen skrev 2017 518 Natura 2000-råd  där 
tillstånd från länsstyrelsen inte krävs och 62 Natura 2000-råd76 där tillstånd krävs från 
Länsstyrelsen innan avverkning kan ske. 
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NKI-undersökning
Under 2017 har Skogsstyrelsen gjort en intervjuundersökning med markägare och ombud 
som fått en vägledning eller ett beslut av Skogsstyrelsen, en så kallad NKI-undersökning 
(nöjd kund-index). Det sammanvägda betyget Skogsstyrelsen fick var 62 på en skala där ett 
betyg på 55 och över indikerar på nöjda kunder. Betyget var alltså gott, men det finns ändå en 
förbättringspotential. Skogsstyrelsen har identifierat några förbättringsområden, bland annat 
att ytterligare förtydliga de dokument Skogsstyrelsen skickar. 

Artskydd i skogen 
Skogsstyrelsen har tillsatt en artskyddsgrupp som under året bland annat arbetat för 
att effektivisera och stödja handläggningen av artskyddsärenden. En repetitionskurs av 
riktlinjerna för artskyddshandläggning i skogsbruket77 genomfördes under hösten med cirka 
60 deltagare, varav ungefär hälften var handläggare från Skogsstyrelsen och hälften från 
länsstyrelserna. I hela landet pågår arbetet med länsvisa dialoger mellan myndigheterna. 
Syftet är att effektivisera ärendehandläggningen och skapa samsyn kring de bedömningar 
som ska göras. Under året har det även kommit flera domar efter överklagade beslut. 
Domarna har inte varit entydiga. Det finns de som går i linje med våra riktlinjer och de som 
går rakt emot. Till dess att Mark-och miljööverdomstolen kommer med en klargörande dom, 
fortsätter myndigheten att utgå från de befintliga riktlinjerna. För hantering av de nationellt 
fridlysta arterna78 pågår arbetet med att ta fram riktlinjer.

Tillsyn av biotopskyddsområden
Skogsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen en skyldighet att utöva tillsyn över de 
biotopskyddsområden myndigheten beslutat om. Under år 2017 registrerades  
1 765 (1 634) tillsynsbesök av biotopskyddsområden, vilket motsvarar 23 procent av samtliga 
biotopskyddsområden för vilka Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Utfallet innebär 
samtidigt en måluppfyllelse på 96 procent jämfört med den fastställda miniminivån i 
Skogsstyrelsens tillsynsplan.

I samband med tillsynen har behov av förbättrad gränsmarkering noterats för 679 (748) 
biotopskyddsområden, vilket utgör 38 procent av de områden där tillsyn registrerats 
under år 2017. Totalt har 67 (51) tillsynsbesök resulterat i registreringar om att skadliga 
händelser inom objekten kan ha ägt rum. I dessa fall pågår arbete inför eventuell anmälan 
om misstanke om brott till åklagarmyndigheten. Under det sista kvartalet 2017 prioriterades 
arbetet med tillsyn av biotopskyddsområden ned, för att frigöra resurser till bildande av 
områdesskydd. Totalt sett blev ändå resultatet för 2017 något bättre än föregående år.

Systemtillsyn enligt miljöbalken
Under 2016 och 2017 har tre tillsyns¬områden prioriterats inom systemtillsynen enligt 
miljöbalken:

• skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna 

• anläggande av skogsbilväg och traktorväg 

• anläggande av basvägar. 

Dessa områden har valts utifrån att de utgör en relativt stor del av antalet ärenden som 
kommer in till Skogsstyrelsen och att åtgärderna utförs över hela landet. Under 2017 har 
20 tillsynsbesök genomförts. Av dessa är elva ärenden avslutade och verksamhetsutövarna 

77 Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket 2016, 06-21, www.skogsstyrelsen.se/lag-och-till-
syn/artskydd/ (Hämtad 2018–01–24).
78 Notisum. Artskyddsförordningen. 2007–11–08. www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm (Hämtad 2018–01–10).
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är godkända. Resterande nio ärenden är pågående. I 16 ärenden har vi begärt in 
kompletteringar. 

Brister upptäcks genomgående hos de verksamhetsutövare där tillsynsbesök genomförs. 
De vanligaste bristerna är att riskbedömning och fullgott system för uppföljning saknas. 
Genom tillsynen uppmärksammas verksamhetsutövarna på dessa brister i sina system 
för egenkontroll. Bristerna kan därefter rättas till och tillsynen fyller därigenom en tydlig 
funktion. 

Enkäter till besökta företag visar att många fått ökad medvetenhet om lagen och har ändrat 
sitt arbetssätt. För att kunna göra en mer genomgripande utvärdering av arbetssättet behöver 
arbetet fortsätta även under 2018. 

Tillsyn enligt virkesmätningslagen
Den 1 mars 2015 trädde en ny lag, förordning och nya föreskrifter om virkesmätning i kraft. 
Lagstiftningen omfattar mätning av skogsbränsle, timmer och massaved. Det finns även 
regler om egenkontroll, som innebär att ett mätande företag systematiskt och ändamålsenligt 
ska kontrollera noggrannheten hos mätredskap och mätresultat. 

Företag som utför virkesmätning ska anmäla detta till Skogsstyrelsen och lämna uppgifter om 
verksamheten. Under 2017 har 79 (95) företag anmält att de mäter virke. Troligen finns det 
fler företag som mäter virke än de som anmält verksamhet till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens 
arbete med att få in anmälningar från samtliga berörda företag kommer därför att fortsätta.

Skogsstyrelsen har prioriterat tillsynsbesök hos företag som mäter mycket virke. Tillsynen 
har främst inriktats mot mätmetoder som används vid mätning av primärt skogsbränsle. De 
besöken har bland annat handlat om mätmetoder, mätutrustning, spårbarhet, kompetens 
och egenkontroll av noggrannhet och mätutrustning. Det har även gjorts kontroller av 
stockmätningen vid flera sågverk. Under 2017 genomfördes 20 (16) tillsynsbesök, av dessa 
är fem ärenden avslutade. I samtliga 20 fall har kompletteringar krävts. Under året har 1 (4) 
beslut om föreläggande skickats.

Skogsstyrelsen deltar som adjungerad i virkesmätningsföreningarnas Kontroll¬kommission, 
som ett antal gånger per år fysiskt kontrollerar och kalibrerar kontrollmätarna. 
Skogsstyrelsen är också adjungerad deltagare i Virkesmätnings¬kontrollnämnden som är 
övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor för virkesmätningsföreningarna.

Tillsyn enligt timmerförordningen
Under 2017 har 40 (40) kontroller genomförts enligt timmerförordningen, 31 (33) hos 
företag som importerar trävaror, fyra hos handlare och fem hos virkesköpande företag. 
Kontrollurvalet har gjorts utifrån en riskbaserad kontrollplan. 27 (28) av de kontrollerade 
företagen har blivit godkända. Förelägganden har skickats till 12 (8) företag. Tre av 
dessa har varit förenade med vite. En ansökan om utdömande av vite har skickats till 
Förvaltningsrätten i Jönköping. Ärendet är ännu inte avgjort. Skogsstyrelsen har förbjudit tre 
företag att släppa ut virke på marknaden. Ett av dessa beslut är överklagat. Under 2017 har 
också ungefär 20 (137) åtalsanmälningar lämnats till åklagare för brott mot lagen om handel 
med timmer och trävaror. Det handlar främst om avverkningar som överstiger 0,5 hektar och 
som inte har anmälts till Skogsstyrelsen. I ett fall har det väckts åtal och tingsrätten har dömt 
en markägare för brott mot ovan nämnda lag. Dessutom har två virkesköpande företag fått 
företagsbot.

Tillsyn över handel med skogsodlingsmaterial enligt skogsvårdslagen
Reglerna för produktion av och handel med skogsodlingsmaterial är till stor del 
harmoniserade inom EU. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att allt frö och 
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alla plantor som släpps ut på marknaden är av god kvalitet och att dokumentation om 
skogsodlingsmaterialets härkomst, egenskaper och identitet följer materialet från produktion 
till slutkund. Detta är till nytta för skogsägaren genom att plantor och frön saluförs med en 
tydlig märkning.

Reglerna är även till för att undvika handelshinder som kan hämma den fria rörligheten 
för skogsodlingsmaterial inom EU. Skogsstyrelsen samarbetar med andra medlemsstaters 
skogliga myndigheter genom att utbyta information om allt skogsodlingsmaterial som förs 
mellan länderna.

I Skogsstyrelsens förvaltningsuppdrag ingår även att registerföra och utöva tillsyn över 
företag som ägnar sig åt produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial, godkänna och 
registerföra frökällor, utfärda stambrev för allt skogsodlingsmaterial som produceras i landet 
och hantera anmälningar och tillstånd för handel över landets gränser. Verksamheten är 
avgiftsfinansierad.

Under 2017 har 42 (45) företag varit registrerade för handel med skogsodlingsmaterial.

Beslut om skogsbruksåtgärder
Skogsstyrelsen ska redovisa vilka beslut myndigheten har fattat vid prövning av 
skogsbruksåtgärder enligt artskyddsförordningen (2007:845) och 18 § skogsvårdslagen 
(1979:429).

Beslut som fattats vid prövning av skogsbruksåtgärder enligt artskyddsförordningen 
(2007:845) 
Gemensamma riktlinjer för artskyddshandläggning i skogsbruket79 började gälla i juni 
2016. Redan innan dess började vissa distrikt fatta så kallade artskyddsbeslut och efter att 
riktlinjerna börjat gälla har antalet beslut ökat med tiden. Under 2017 har totalt 194 beslut 
fattats, varav 16 är beslut med stöd av miljöbalken och 178 är beslut enligt skogsvårdslagen 
(det vill säga inom intrångsbegränsningen80).

Beslut som fattats vid prövning enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429).
Under 2017 har 14 beslut enligt 15 § SVL fattats som inneburit att tillstånd till avverkning 
i fjällnära skog endast delvis har medgivits och 24 beslut fattats där ansökan avslagits helt. 
Tillstånd har nekats på grund av för låg ålder (10 §), avverkning på impediment (13a), på 
grund av att tillstånd enligt lag inte får ges (17, 18 §§) samt för att begränsa hyggesstorleken 
(18a). De flesta har nekats på grund av att tillstånd till avverkning inte får ges enligt 18 §. 

Fältbesök vid avverkningsanmälningar
Under 2017 har 64 394 anmälningar om avverkning kommit in till Skogsstyrelsen. 
Anmälningarna om avverkning registreras och kontrolleras automatiskt mot en checklista. 
Om ärendet krockar med något i checklistan granskas ärendet manuellt, vilket sker i strax 
över 90 procent av ärendena. Handläggarna gör sedan en prioritering av vilka ärenden som 
ska hanteras vidare inom tillsyn. I vissa fall bedrivs denna tillsyn från kontoret, men för en 
del ärenden görs besök i fält. 

De avverkningsanmälda områdena som besöks i fält uppgår till 3 994 eller 6,2 procent av 
antalet inkomna ärenden. Vid besöket i fält tittar man på såväl produktion, till exempel 
återväxtåtgärder, som hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens eller rennäringens 
intressen. I anslutning till ett besök i fält kontaktas vanligtvis markägaren. Kontakten 

79 Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket 2016, 06-21, www.skogsstyrelsen.se/lag-och-till-
syn/artskydd/ (Hämtad 2018–01–24).
80 Se förklaring på Skogsstyelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/miljohansyn-som-maste-tas/ 
(Hämtad 2018–01–17).
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är oftast både muntlig och skriftlig. Den skriftliga delen sker genom exempelvis ett 
samrådsdokument, en vägledning eller ett beslut. Skogsstyrelsen mäter hur stor andel 
av besöken i fält som leder till att ett skriftligt tillsynsdokument skickas till markägaren. 
En lägsta acceptabel nivå har – baserat på tidigare års erfarenhet – satts till 50 procent. 
Anledningen till att ett dokument inte skickas ut efter ett fältbesök kan till exempel vara 
att fel ärende prioriterats för fältbesök. Nivån indikerar därför om urvalet för fältbesök är 
ändamålsenligt för ett effektivt arbete inom tillsyn. För 2017 ligger nivån på 58 procent. Det 
är en acceptabel nivå, men borde kunna ligga något högre. Arbetet med att prioritera rätt 
ärenden för fältbesök kommer att fortsätta under 2018. Mätningen av tillsynsaktivitet efter 
fältbesök som gjorts före avverkning kommer därför att fortsätta.

Verksamhetens omfattning, Ärendehandläggning och 
tillsyn
Tabell 22. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 1) 126 129 133

Årsarbetskraft, män 1) 87 92 93

Årsarbetskraft, kvinnor 1) 39 37 40

Intäkter av anslag 1:1 125 988 125 632 131 399

Övriga intäkter 1) 1 115 1 007 1 290

Kostnader 1) -127 018 -126 599 -132 665

Resultat 1) 85 40 24

1) Här ingår offentligrättslig verksamhet. 
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Skogsstyrelsens inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger i 
samverkan med andra processer vad som finns och följer upp vad som händer 
i skogen. Syftet är att Skogsstyrelsen och andra aktörer ska kunna bedriva 
verksamheter med tillgång till bra underlag och därmed fatta välgrundade beslut. 

Syftet med inventeringar och uppföljningar är att leverera statistik 

• för uppföljningar av miljömålen och de skogspolitiska målen, 

• till underlag för återkopplingar och tillsyn och  

• vid särskilda informations- och utbildningsinsatser, till exempel företagsdialoger. 

Resultat från verksamheten redovisas framför allt i Kapitel 2 Ekosystemtjänster och utvecklingen 
i skogen. 

Inventeringar och uppföljningar av naturvärden, kulturmiljöer och återväxters kvaliteter 
ger viktiga operativa underlag för det dagliga arbetet med rådgivning, lagtillsyn och 
områdesskydd. Uppföljningar av exempelvis miljöhänsyn, återväxter, skogsskador och 
biologisk mångfald visar på tillståndet i skogen, uppnådda resultat och behov av kommande 
åtgärder.

Statistik
Skogsstyrelsen ansvarar för Sveriges officiella statistik inom tre områden:

• produktion i skogsbruket

• sysselsättning i skogsbruket 

•  miljö och sociala frågor i skogsbruket.

För att uppfylla behovet av statistik inom dessa områden har Skogsstyrelsen 13 olika 
statistikprodukter som bygger på registerbearbetningar, enkät- och intervjuundersökningar 
samt stickprovsinventeringar i fält. Statistikpublicering görs via Statistiska meddelanden 
och en statistikdatabas på Skogsstyrelsens hemsida. Av de publiceringar som genomfördes 
år 2017 publicerades samtliga enligt utsatt datum i publiceringsplanen. Under år 2017 
har ett arbete inletts med att effektivisera statistikproduktionen som innebär en övergång 
från Excelfiler till produktion i en databas. Internrevisionen gjorde en granskning av 
statistikproduktionen under år 2017. Utifrån Internrevisionens rapport togs en åtgärdsplan 
fram där en av de mest omfattande åtgärderna är att genomföra en behovsanalys av skoglig 
statistik. Huvuddelen av denna har planerats till år 2018 och kommer att genomföras av en 
utredare på Skogsstyrelsen. 

Hänsynsuppföljning
Hänsynsuppföljningen är en inventering i fält vars syfte är insamling av data som är 
användbar bland annat i utvärderingen av miljömålen samt i fördjupad utvärdering av dessa. 

10 Inventering, uppföljning,  
utvärdering och statistik

Siffrorna inom parentes avser år 2016.
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Målet med hänsynsuppföljningen är även att kunna leverera resultat om miljöhänsyn inom 
Sveriges officiella statistik. Uppföljningens resultat är också användbara i processen med 
att åstadkomma ett förbättrat hänsynstagande samt för att vid behov ge incitament till att 
anpassa och/eller förändra regler och rekommendationer. En kontrollinventering av ordinarie 
inventering har införts. Syftet med kontrollinventeringen är dels lärande, för inventerarna 
själva, dels att kunna identifiera eventuella systematiska fel i den ordinarie inventeringen. 
Skogsstyrelsens expertkommitté för skogliga uppföljningar har varit och är fortfarande 
referensgrupp.

Under år 2017 har 508 (420) ärenden inventerats före avverkning, enligt Skogsstyrelsens 
nya inventering Hänsynsuppföljning före avverkning (HF) medan cirka 130 (225) ärenden 
inventerades enligt den äldre inventeringsmetodiken Polytax (P1). Siffrorna är något osäkra 
beroende på att registreringen av fältinventeringen slutförs först under januari–februari år 
2018.

Under år 2017 har 18 ärenden inventerats efter avverkning enligt den nya metodiken 
Hänsynsuppföljning efter avverkning (HE). 

Under år 2017 har metoden Nationell uppföljning av flygbilder (NUF) fortsatt att 
utvecklas och genomförts i delar av landet. Syftet är att med hjälp av fjärranalys i form av 
flygbildstolkning utföra uppföljning av tagen hänsyn till bland annat vattendrag, kantzoner 
och kulturmiljöer. Fjärranalysen har resulterat i 1 946 (557) objekt som bland annat 
överlämnats till rådgivningsprocessen för objektsvis dialog.

Hänsynsuppföljning av kulturmiljöer 
Hänsynsuppföljning av kulturmiljöer är en inventering i fält vars syfte är att följa upp 
hänsynen till kända och registrerade forn- och kulturlämningar tre år efter avverkning. Under 
år 2017 har Skogsstyrelsen inventerat och kontrollerat 497 (480) avverkningar och registrerat 
hänsynen till 1 453 (1 298) forn- och kulturlämningar samt 176 (171) fornlämningsområden. 
Resultaten från Hänsynsuppföljning kulturmiljöer har under år 2017 använts för återkoppling 
och dialog med berörda bolag och markägare samt presenterats i en folder. Mer ingående 
resultat redovisas på Skogsstyrelsens hemsida under Statistik och Övriga inventeringar. 

Återväxtuppföljningen
Återväxtuppföljningen är en inventering i fält vars huvudsakliga syfte är att samla in 
data för framställning av statistik. Delar av resultaten ingår även i Sveriges officiella 
statistik. I Skogsstyrelsens återväxtuppföljning inventeras årligen ett stickprov av 
föryngringsavverkningarna. Under år 2017 inventerades totalt 485 (463) objekt. 
Inventeringen omfattar dels en återväxttaxering, dels en vedsubstratinventering inklusive 
skattning av hänsynsareal. Den ger alltså en bild av återväxternas kvalitet och hur mycket 
vedsubstrat och hänsynsareal som finns kvar fem år efter avverkningen i södra Sverige 
respektive sju år i norra Sverige. Inventeringen av vedsubstrat och hänsynsareal kommer att 
upphöra när motsvarande uppgifter kan presenteras i den nya hänsynsuppföljningen. 

Registrering av nyckelbiotoper och uppföljning av  
biologisk mångfald
Skogssektorn har ett ansvar att bevara hotade arter i skogen. Ett viktigt verktyg för detta är 
inventering och skydd av nyckelbiotoper på skogsmark. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns  
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66 168 (65 415) aktiva nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen har registrerat. Den sammanlagda 
arealen var 225 322 (222 238) hektar och de fanns huvudsakligen hos enskilda skogsägare. 
Till detta kommer nyckelbiotoper hos stor- och mellanskogsbruket som inventerats i ägarnas 
egen regi. 

Verksamheten har de senaste åren inriktats på kompletterande inventeringar, registreringar 
i samband med avverkningsanmälningar och kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet har innefattat 
kontroll av områden som tidigare klassats som objekt med naturvärden (områden med 
nära nyckelbiotopkvalitet), utbildning och kalibrering av nyckelbiotopsinventerare samt 
ajourhållning av nyckelbiotopsdatabasen. Under år 2017 påträffades och registrerades 694 
(881) nya områden som nyckelbiotoper, med en total areal på 2 735 (4 882) hektar.

Under mars år 2017 beslutade Skogsstyrelsen att pausa identifiering och registrering av 
nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Identifiering återupptas den 1 januari år 2018 med 
en utvecklad och förbättrad metod. Under senhösten påbörjades förberedelser för en 
landsomfattande nyckelbiotopsinventering under åren 2018–2027. 

Den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och biotopskydd följs upp genom stickprov. 
I områdena inventeras mängden signalarter, död ved och andra indikatorer. På sikt 
kommer denna uppföljning att kunna visa på effekten av områdesskydd och andra åtgärder 
för artbevarande. Sedan starten år 2009 har cirka 610 (560) områden inventerats av 
Skogsstyrelsens artexperter. Hittills har inventeringen hittat sammanlagt 471 (477) olika 
signalarter samt rödlistade arter. I genomsnitt förekommer 20,6 (20,6) arter per område. 
Resultatet för perioden 2009–2015 presenterades i en rapport under våren 201781.

Frivilliga avsättningar
Under år 2017 har Skogsstyrelsen haft ett regeringsuppdrag om skogsbrukets frivilliga 
avsättningar som publicerades som Meddelande 4/2017. Under år 2017 påbörjades en 
inventering av skogsbrukets frivilliga avsättningar. Ett urval av 1 000 brukningsenheter inom 
små- och mellan skogsbruket valdes ut för enkätutskick, som pågår fram till maj år 2018. Vid 
årsskiftet 2017/2018 hade enkäten hade skickats till 647 av dessa. Fältinventeringen av ett 
urval av storskogsbrukets frivilliga avsättningar har också påbörjats och ska vara klar under 
oktober år 2018. 

Skog och historia
Arbetet med kvalitetssäkringen av Skog och historia har syftat till att granska lämningar 
som registrerades i projektet under åren 1995–2008. Arbetet omfattar granskning och 
registrering i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) samt 
uppdatering av Skogsstyrelsens Skog och historia-databas. Under år 2017 har arbetet utförts 
inom Kvalitetssäkring Skog och historia del 2, ett av Skogsstyrelsen inrättat 5-årigt projekt för 
perioden 2017–2021. Projektets mål är att ytterligare 40 000 poster av de återstående  
100 000 registreringarna i Skogsstyrelsens databas ska kvalitetssäkras. Under år 2017 har 
totalt 2 765 (1 387) objekt granskats, 2 813 (2 598) registrerats i FMIS och 2 968 (2 904)
raderats.  

81 Wijk S, Biologisk mångfald i nyckelbiotoper. Resultat från inventeringen ”Uppföljning biologisk mångfald” 2009–2015,  
Skogsstyrelsen Rapport 2017/4.
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Viltbete
Skogsstyrelsen redovisar årligen resultat från Älgbetesinventering (Äbin) och upprättar 
foderprognoser för landets älgförvaltningsområden. Totalt har 38 247 (21 293) provytor i 84 
(62) älgförvaltningsområden inventerats under år 2017. Älgbetesinventeringen finansieras 
av skogsbruket och koordineras av Skogforsk. Delar finansieras också av Länsstyrelsen. 
Skogsstyrelsen ansvarar för metodik, instruktioner, utbildningar, resultatberäkningar och 
avrapporteringar. 

Kontroll av naturvårdsavtal
Skogsstyrelsen utför regelbunden kontroll av de områden som myndigheten tecknat 
naturvårdsavtal för. Under år 2017 registrerades 716 (833) kontrollbesök av naturvårdsavtal. 
Antalet motsvarar 14 procent av samtliga naturvårdsavtal Skogsstyrelsen tecknat genom åren. 
I samband med kontrollen har behov av någon form av förbättrad gränsmarkering noterats 
för 257 (452) naturvårdsavtal, vilket utgör 36 procent av de områden där kontrollbesök 
registrerats under år 2017. Totalt har 55 (37) kontrollbesök resulterat i registreringar om att 
skadliga händelser kan ha ägt rum inom objekten, i dessa fall pågår utredning för att klarlägga 
om det rör sig om avtalsbrott.

Verksamhetens omfattning, Inventering, uppföljning, 
utvärdering och statistik
Tabell 23. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 44 36 39

Årsarbetskraft, män 28 25 27

Årsarbetskraft, kvinnor 16 11 12

Intäkter av anslag 1:1 46 650 38 916 42 112

Övriga intäkter 182 152 515

Kostnader -46 832 -39 068 -42 627

Resultat 0 0 0
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I processen Policyutveckling och extern samverkan ingår uppföljning, framtagande 
av beslutsunderlag för utveckling av svensk och internationell politik med koppling 
till den svenska skogen, regeringsuppdrag, remisser och större utredningar. Kärnan i 
arbetet är skogspolitiken, men även andra politikområden som miljö, klimat, energi 
och bistånd berörs. Många regeringsuppdrag och utredningar utförs tillsammans 
med andra myndigheter.

Sektorsdialog
Konceptet med nationella sektorsdialoger och lokala dialoger har nu tillämpats av 
Skogsstyrelsen i fyra år och börjar etablera sig som ett naturligt och väl fungerande 
skogspolitiskt verktyg. 

Att diskutera de utmaningar och drivkrafter skogsbruket har och tillsammans hitta vägar till 
förbättring har visat sig vara en framgångsrik väg. Skogsstyrelsen får genom dialogerna också 
möjlighet att dra slutsatser av var sektorn i stort befinner sig i olika frågor, vilket sedan nyttjas 
som ett stöd i våra egna prioriteringar. 

Ämnena och frågeställningarna för de nationella dialogerna 2017 (som identifieras utifrån ett 
antal kriterier såsom branschens påverkansmöjlighet, uppföljning/mätbarhet, aktualitet och 
skogspolitisk tyngd) var följande: 

• Återkoppling på 2016 års dialogämnen (Bättre ungskogar, Återväxter, 
Förbättrad miljöhänsyn, Grön infrastruktur/ Landskapsperspektiv samt Alternativa 
skogsbruksmetoder)

• Sysselsättning för nyanlända i de gröna näringarna. Stort och växande behov av 
arbetskraft i de gröna näringarna. Hur är stämningarna i skogsbranschen, vilka är 
ambitionerna och de framtida behoven av arbetskraft? 

• Nyckelbiotoper. Pausen i identifiering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra 
Sverige skapade ökade förväntningar på att komma fram till resultat. Hur identifiera 
biotoperna och i möjligaste mån undanta dem från skogsbruk?

• Frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsen konstaterar att arealen frivilliga avsättningar inte 
ökat sedan 2010. Vilka vägar finns för att närma oss målet, och vilka är möjligheterna att 
öka transparensen kring de frivilliga avsättningarna?

Analyser och avrapportering av nationella sektorsdialogerna genomförs under första kvartalet 
2018 och kan därför inte redovisas här. 

Dialogkonceptet utvecklas hela tiden
Vi har successivt blivit mer kundanpassade i diskussionsunderlagen och samtalsklimatet, där 
vi i vår roll blivit mer av dialogbärare än budskapsbärare. Initiativ och lösningar lämnas över 
till företaget, enligt principen om sektorsansvar.

11 Policyutveckling och  
extern samverkan
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Nyckelbiotopspaus i nordväst 
Vi har inte kunnat se någon påverkan på avverkningarna under pausen i registrering 
av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige (9/3–31/12 2017). Den skogliga aktiviteten har i 
huvudsak varit oförändrad. Skogsstyrelsens egna insatser i form av fältbesök och samråd 
har ökat medan antalet rådgivningstillfällen minskat gentemot tidigare år. Arbetet med 
områdesskydd har fortsatt i samma takt som tidigare. 

Skoglig aktivitet
Skogsstyrelsens uppföljning av den skogliga aktiviteten i området visar att beslutet om paus 
i registreringen av nyckelbiotoper inte nämnvärt påverkat omfattningen av skogsbrukets 
avverkningar. Arealen av anmälda föryngringsavverkningar och ansökta tillstånd till 
avverkning i fjällnära skog har de senaste fyra åren varierat mellan 43 000 och 48 000 hektar 
motsvarande cirka 18 procent av all anmäld areal i Sverige.
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Figur 14. Anmäld/ansökt föryngringsavverkning, andel av areal.

Skogsstyrelsens inventering/registrering
I samband med anmälan/ansökan om avverkning har Skogsstyrelsen fram till pausen 
inventerat och registrerat nyckelbiotoper i huvudsak endast inom de anmälda/ansökta 
områdena. Det har inom nordvästra Sverige de senaste fem åren registrerats i genomsnitt 
knappt 200 nyckelbiotoper per år omfattande årligen drygt 2 000 hektar. 

Under pausen har Skogsstyrelsen fortsatt att besöka anmälda/ansökta objekt och noterat 
om det funnits höga naturvärden. Uppgifterna har inte registrerats i databasen över 
nyckelbiotoper och därmed inte heller publicerats. Däremot har anmälaren/markägaren 
informerats om de naturvärden som upptäckts.

Hur många upptäckta men oregistrerade nyckelbiotoper som avverkats under pausen finns 
det inga uppgifter om. 

Skogsstyrelsens tillsyn
Tillsynsinsatserna i form av fältbesök på anmälda objekt har ökat inom området. I genomsnitt 
har andelen fältbesök ökat från 8 procent av alla anmälda/ansökta objekt tidigare år till 11 
procent under 2017. För landet som helhet fältbesöktes 6 procent av alla inkomna ärenden.

NV Sverige

Övriga landet
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Tillsynsinsatserna i form av samråd i samband med anmälan/ansökan om avverkning har 
nära nog tredubblats under 2017 jämfört med föregående tre år. Under året genomfördes 141 
formella samråd enligt 12:6 miljöbalken inom nordvästra Sverige.
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Figur 16. Antal samråd 12:6 MB i nordöstra Sverige.

Skogsstyrelsens rådgivningsarbete
Genom ett ändrat arbetssätt har Skogsstyrelsen de senaste åren minskat antalet 
rådgivningstillfällen. Det återspeglar sig också inom nordvästra Sverige där antalet 
rådgivningar sedan 2012 påtagligt minskat. Minskningen i området är av samma omfattning 
som för övriga landet.
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Figur 15. Andel fältbesök av inkomna anmälningar/ansökningar om avverkning.

Figur 17. Antal rådgivningar i relation till 2012 års nivå.

Områdesskydd
Områdesskyddsärenden, såväl biotopskyddsområden som naturvårdsavtal, tar ofta mer än tio 
månader att handlägga. Det innebär att det inte är möjligt att fastställa om den tio månader 
långa pausen i nordvästra Sverige, har lett till förhållandevis fler eller färre områdesskydd.
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Däremot har pausen påverkat aktiviteten under året i beslutade ersättningar för hela landet. 
Antalet beslutade ersättningar var något lågt under första halvåret 2017. Handläggare och 
inventerare har avsatt tid för att hantera frågor kopplade till pausen (förstå beslutet, vad som 
föregick beslutsprocessen, hantera externa frågor kring pausen samt att delta i utformning av 
de rutiner som behövde revideras till följd av pausen). Arbetet med områdesskydd har dock 
skjutit fart under hösten och tilldelade medel har nyttjats fullt ut.

Figur 18. Beslutad ersättning områdesskydd mnkr.

Internationellt arbete
Skogsstyrelsen har under året stöttat regeringskansliet med analyser, förberedelsearbete, 
underlag till ställningstaganden, genomförande av möten och förankringsarbete på 
hemmaplan, i allt från samarbete i närområdet och EU till i globala processer. Bland de 
viktigare internationella processerna där Skogsstyrelsen stöttat regeringskansliet kan 
nämnas:

• EU:s skogsstrategi

• förslag till EU-direktiv om energi från förnybara källor

• förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

• Forest Europe, inklusive medverkan i Forest Europes styrkommitté

• UNECE:s kommitté för skog och skogsindustri och FAO:s europeiska 
skogsbrukskommission gemensamma session

• klimatförhandlingarna inom klimatkonventionen

• konventionen om biologisk mångfald

• FN:s skogsforum

• Internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO)

• arbetet med EU:s Östersjöstrategi

• Barents skogssektornätverk inklusive förberedelser inför det svenska ordförandeskapet.

Under året har vi ansvarat för internationell rapportering om svensk skog och skogssektor till 
internationella organisationer och informerat besökande utländska delegationer om svensk 
skog, svensk skogssektor och om Skogsstyrelsens arbete.

I samarbete med andra myndigheter har vi bidragit till utvecklingen av Sveriges politik för 
global utveckling (PGU). Skogsstyrelsens bidrag har under 2017 fortsatt präglats av arbetet 
med hur Agenda 2030 ska integreras i det biståndspolitiska ramverket, framför allt för 
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målen i agendan som berör Skogsstyrelsens kompetensområden. Skogsstyrelsen har vidare 
engagerat sig i en ny ”klustergrupp” som initierats av Swedish Waterhouse med inriktning 
på vatten- och landskapsfrågor som kan sägas vara en fortsättning på den tidigare grupp som 
Skogsstyrelsen deltog i och som handlade om vatten- och skogsfrågor. 

Skogsstyrelsen är tillsammans med Kanada ordförande för det circumboreala82 samarbetet 
där för övrigt Norge, Finland, Ryssland och USA ingår. Förberedelserna inför ett borealt 
ministermöte 2018 i Sverige har påbörjats. Huvudfokus kommer att vara de boreala skogarnas 
roll i klimatförändring och bioekonomi.

Skogsstyrelsen deltar i Megaflorestais som är ett nätverk för skogliga myndighetschefer i 
några av världens större skogsländer. Under 2018 kommer mötet att hållas i Sverige och 
förberedelser för mötet har påbörjats under hösten.

Inom FN:s Skogsforum har Skogsstyrelsen under året aktivt medverkat i att ta fram FN:s 
strategiska plan för skog som antogs av FN:s generalförsamling i april 2017.

Inför det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet från hösten 2017 och de olika 
arbetsgrupperna har Skogsstyrelsen tagit fram en strategi och plan för genomförandet av 
ordförandeskapet för Barents skogssektornätverk. 

Skogsstyrelsen har bidragit till utvecklingen av effektiva former för internationell 
och tvärsektoriell samverkan i Östersjöregionen. Skogsstyrelsen har rapporterat 
regeringsuppdraget, bistått näringsdepartementet och deltagit i regeringens nätverk för EU:s 
strategi för Östersjöregionen.

Regional utveckling
Genom sin regionala och lokala förankring bidrar Skogsstyrelsen till regional tillväxt och 
utveckling i hela landet. Detta i linje med den nationella strategin för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 och det regeringsuppdrag som myndigheten har. Skogsstyrelsens 
uppgift är att koppla ihop mål och möjligheter inom regional utveckling med skogens och 
skogsbrukets förutsättningar och möjligheter, i alla delar av Sverige. Sex regionansvariga, 
med stöd av en nationell och en internationell koordinator, arbetar specifikt med dessa frågor 
i samverkan med interna och externa partners.

Nationellt sker samverkan med andra myndigheter med ansvar för regionalt tillväxtarbete, 
som Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 
Skogsstyrelsen medverkar i en analysgrupp tillsammans med bl.a. nämnda myndigheter i 
Näringsdepartementets regi, samt i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper Gröna näringar 
och Integration. Regionalt sker kontakter med regionalt tillväxtansvariga och länsstyrelser, 
EU-programmens förvaltningsmyndigheter och sekretariat, skogsföretag, samt potentiella 
medfinansiärer och samarbetspartners i övrigt.

Fortlöpande sker samverkan kring initiering och genomförande av projektansökningar. 
Under året har ett tiotal regionala och lokala projektansökningsprocesser samt en mycket 
stor nationell ansökningsprocess ”Grip on Life” pågått. Den senare med Skogsstyrelsen som 
leadpartner, samt Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Våtmarksfonden och sju 
länsstyrelser som samarbetspartners, är godkänd och kommer att pågå sex år framåt.  

82 Det sammanhanhängande boreala (kalltempererade) området runt norra halvklotet.
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Skogsstyrelsen har under året medverkat som leadpartner eller samarbetspartner i tre 
större Life + Natur-projekt och sex Interreg-projekt inom miljöområdet, kopplat till 
Östersjösamarbetet. Inom Socialfonden har bedrivits ett regionalt projekt som syftar till 
att ändra den stereotypa bilden av yrkesverksamma inom skogssektorn. Skogsstyrelsen har 
även medverkat i ett antal mindre lokala projekt inom bland annat Landsbygdsprogrammet. 
Projektverksamheten bedrivs i huvudsak på Skogsstyrelsens distrikt. 

Regeringsuppdrag 2017 och andra  
återrapporteringskrav
Nationellt skogsprogram 
Under året har Skogsstyrelsen haft en beredskap inför det nationella skogsprogrammet. 
Något arbete har dock inte genomförts. Däremot har vi initierat en samverkansprocess om 
skogsproduktion, som är ett av de förslag som skogsprogrammets arbetsgrupper lämnade. Det 
arbetet redovisas nedan.

Samverkansprocess skogsproduktion
I början av år 2017 startade Skogsstyrelsen tillsammans med 30-talet inbjudna aktörer från 
främst skogsnäringen Samverkansprocess för skogsproduktion, enligt den rekommendation 
som gavs i Skogsstyrelsens och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) gemensamma projekt 
Adaptiv skogsskötsel. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad skogsproduktion och 
i linje med förslaget i nationella skogsprogrammets arbetsgrupp 2 om att utreda mål för 
produktionen (åtgärdsförslag 5.6.4)83.  

Målet för samverkansprocessen är att ett tydligt, gemensamt ställningstagande för 
skogsproduktion får en bred uppslutning inom skogssektorn. Ett ställningstagande som bör 
uttryckas i form av mål för skogsproduktion och/eller ett åtgärdsprogram i form av en lista på 
åtgärder som specificerade aktörer bör vidta för att förbättra skogsproduktionen i landet. 

Skogsstyrelsen är ordförande och sekreterare i den processgrupp som koordinerar arbetet.  

För vart och ett av de fyra identifierade åtgärdsområdena bildades en arbetsgrupp. Personer 
från skogsbruket är ordförande i arbetsgrupperna och ansvarar för gruppens arbete och 
avrapportering till processgruppen. Två personer från Skogsstyrelsen utgör sekretariat i 
respektive grupp.

De fyra åtgärdsområdena är:

• Skador på skog (vilt, insekter, svampar, storm, brand med mera)

• Infrastruktur (vägar, kartor, planer, datasystem, bredband med mera)

• Effektiv skogsskötsel (det vill säga sådant som vi jobbar med på de stora arealerna, men 
kan bli bättre på som föryngring, röjning, gallring med mera)

• Produktionshöjande åtgärder (dikning, gödsling, främmande trädslag, förädling med 
mera)

Arbetsgrupperna har uppmanats att tänka brett men med fokus på åtgärder som har hög 
potential och bedöms möjliga att genomföra. Arbetsmodellen innebär bland annat att inte 
göra avvägningar för tidigt utan först i ett senare skede, när effekter och konsekvenser 
analyserats. 

83 Regeringen hemsida www.regeringen.se/4a6128/contentassets/0b71b3ef7dbf49dab19bf7a15a8da07c/ag2-ny.pdf (sid. 38), 
(Hämtad 2018–01–09).
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Arbetsgrupperna har inom sina respektive åtgärdsområden utarbetat förslag till åtgärder 
för att bidra till att det gemensamma ställningstagandet för ökad skogsproduktion uppnås. 
Klimatanpassningar, produktionsteknik, kostnader och lönsamhet kommer in i samtliga 
åtgärdsområden och frågor som hållbarhet och hänsyn till andra ekosystemtjänster och mål 
har diskuterats.

Skogsstyrelsens utgångspunkter är att det ställningstagande vi presenterar och de förslag vi 
tar fram ska vara långsiktigt hållbara. Vi ska kunna öka skogsproduktionen och samtidigt 
kunna nå miljömålen och andra samhällsmål. Produktionsmålet och vårt ställningstagande 
visar hur skogen kan bidra i vårt arbete med att fasa ut fossila bränslen och vara en del i 
bioekonomin.

Kontakt med forskare har skett löpande för att förankra idéer och förslag. Arbetsgruppernas 
förslag redovisas i fyra delrapporter i början av 2018. Förslagen kommer att bearbetas vidare 
av processgruppen samt forskare som bjuds in till ett seminarium våren 2018 för att analysera 
förslagen vetenskapligt och diskutera dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att få en bred 
uppslutning kring förslagen och en slutrapport kommer att gå ut på bred remiss hösten 2018. 
Ytterligare information om arbetet finns att läsa på Skogsstyrelsens webb84. 

Samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi
Skogsstyrelsens uppdrag siktar till stora delar mot att bidra till en hållbar omställning till 
ett biobaserat samhälle med en bred syn på skogens alla värden. Skogsstyrelsen deltar i 
regeringens samverkansprogram för cirkulär biobaserad ekonomi genom representation i 
såväl samverkansgruppen som den beredande myndighetsgruppen. 

Genomförande av EU:s klimat- och energipolitik
Skogsstyrelsen har bistått Regeringskansliet i förberedelserna inför och under förhandlingar 
om genomförandet av EU:s klimat- och energipolitik och EU:s energiunion. Detta arbete 
omfattar exempelvis analyser och stöd i arbetet med Kommissionens förslag till LULUCF-
förordning, hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och Arbetsgrupp 5 om LULUCF under 
Klimatförändringskommittén.

Skogsstyrelsens bidrag till regional älgförvaltning i balans med sina  
betesresurser
Skogsstyrelsen ansvarar för att redovisa resultat från älgbetesinventering och foderprognoser 
till i första hand landets älgförvaltningsgrupper – ett viktigt åtagande för Skogsstyrelsens del 
inom älgförvaltningen. Under år 2017 har Skogsstyrelsen fortsatt att utveckla processen för 
Älgbetesinventering (Äbin) för att skärpa kvalitetssäkerhet och för att tillmötesgå relevanta 
önskemål som till exempel rapportutformning. Äbin utgör ett alltmer betydande underlag 
som vinner acceptans bland älgförvaltningens aktörer även om det finns viss kritik mot 
inventeringen. Kritiken rör till exempel det relativt glesa stickprovet som försvårar operativ 
användning på en högre upplösning än för älgförvaltningsområde. Att resultaten i vissa 
områden har fluktuerat kraftigt mellan olika år har också mötts av viss kritik och skepsis. I 
samverkan med relevanta parter arbetar vi vidare med att omhänderta kritiken och utveckla 
Äbin ytterligare. 

Utöver Äbin har år 2017 varit ett aktivt och produktivt år vad gäller arbetet med 
viltskadefrågor: 

• Skogsstyrelsen har under arbetet med att revidera viltskadepolicyn gett flera instanser 
möjlighet att komma med synpunkter. Policyn beräknas klar i början av år 2018.

84 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/samverkansprocess-skogsproduktion (Hämtad 2018–01–11).
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• Skogsstyrelsen har beviljat stödpengar från Landsbygdsprogrammet för cirka 14 mnkr 
till projekt som handlar om kompetensutveckling inom viltstam i balans samt samarbete 
kring viltförvaltning. 

• På Skogsstyrelsens initiativ anordnades en exkursion med generaldirektörens medverkan 
nordväst om Arjeplog för att belysa problematiken med älgbetesskador. 

Dessutom har vi

• genomfört utbildningsdagar med viltförvaltningsdelegationer

• lämnat yttranden på älgförvaltningsplaner till länsstyrelser

• genomfört en kalibreringsövning inom Äbinmetoden

• genomfört sektorsdialoger och myndighetsdialoger för att stärka samsyn och samverkan

• medverkat vid träffar som samlat markägare, jägare eller älgförvaltningsgrupper

• drivit på för att fler ska initiera projektet Mera Tall runt om i landet. Mera Tall 
diskuterades i föreningens Skogens årliga höstexkursion.

• publicerat ett flertal pressmeddelanden och debattartiklar

• initierat kampanjen variationsrikt skogsbruk där viltfrågorna är ett centralt inslag

• systematiserat det interna arbetet genom framtagande av regionala handlingsplaner.

Årlig rapportering av arbetet med att införa en kompletterande  
arbetsmetod för skydd av värdefull natur
Den kompletterande metoden har införts i hela landet och tillämpas nu av samtliga 
länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. Införandet har skett successivt under 2015 och 
2016 genom olika informationsinsatser, till exempel regionala webbsidor, och samverkan 
med bland andra markägarorganisationer. De tidigare erfarenheterna av Kometprogrammet 
som har redovisats av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län har 
tagits tillvara. Skogsstyrelsen lämnade tillsammans med Naturvårdsverket slutrapport till 
regeringen i mars 2017.

Jämställdhet i skogsbruket
Under senare delen av 2017 startade Skogsstyrelsens jämställdhetsprogram 2017–2018. 
Programmet är en plattform för ett långsiktigt utvecklingsarbete genom att integrera 
jämställdhetsperspektivet i verksamheten och göra den till en naturlig del i planering, 
genomförande och uppföljning. I detta ingår också arbete med värderingar, normer och 
förhållningssätt för att påverka hur vi syns och agerar utåt och därmed stärka vårt bidrag till 
att skapa en jämställd skogssektor. Programmet ska även fånga upp tidigare och kommande 
idéer och erfarenheter från övriga insatser inom jämställdhet och mångfald som görs i 
organisationen, samt där det är lämpligt att införa dem på nationell nivå.

Ett exempel från 2017 är projektet Jämfald85 i skogen, som medfinansieras av Europeiska 
socialfonden. Projektet granskar arbetssätt och strukturer för ökad inkludering och 
likabehandling inom Skogsstyrelsen, samt kompetensutvecklar personal i ett normkritiskt 
förhållningssätt. Huvuddelen av genomförandefasen har varit förlagd under 2017. Projektet 
avslutas 30 juni 2018.

85 Med jämfald menas jämställdhet och mångfald. 
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Under året arrangerades en skogsträff med cirka 70 deltagare som ett samarbete mellan myn-
digheter och skogsnäringen i Västerbotten. Syftet var att inspirera och stärka skogsägande 
kvinnor att bli mer aktiva i sitt skogsägande.

Beslut om skogsbruksåtgärder

86 J Ringagård med flera. Regler om användning av främmande trädslag Skogsstyrelsens Meddelande 2009/7.
87 A Eriksson, M Högvall Nordin, Implementering av målbilder för god miljöhänsyn 2017, Skogsstyrelsen Rapport 2017/9.

Beslut om skogsbruksåtgärder redovisas närmare i Kapitel 9 Ärendehandläggning och tillsyn.

Föreskrifter för anläggning av skog
I regleringsbrevet för 2017 fick Skogsstyrelsen uppdraget ”Föreskrifter för anläggning av 
skog” som ska redovisas senast 31 oktober 2018 (regeringsbeslut N2017/07765/SK)

I dialog med Näringsdepartementet fick Skogsstyrelsen ytterligare klargöranden om 
uppdraget. I dialogen diskuterades till exempel regler för främmande trädslag och för 
brynmiljöer, liksom att analysera möjligheten att reglera en varierad intensitet av skogsodling 
inom en brukningsenhet. Näringsdepartementet har lämnat till Skogsstyrelsen att bedöma 
vilka regler som ska ses över. 

Följande uppgifter ingår:

• Se över och vid behov föreslå reviderade regler för 6 § skogsvårdslagen med förordning, 
föreskrifter och allmänna råd.

• Se över och vid behov revidera förslag i Skogsstyrelsens utredning från 2009 om regler 
vid användning av främmande trädslag86.

• Ge förslag på att i vissa fall medge undantag från regler för vegetativt förökat 
skogsodlingsmaterial.

• Ge förslag på regler för att främja anläggning och eventuell skötsel av skogsbryn mot 
jordbruksmark. Behov kan även finnas att se över skyddszoner mot sjöar, vattendrag, 
kulturmiljöer och bebyggelse.

• Göra en övergripande analys av förutsättningarna för att variera brukningsintensiteten 
inom en brukningsenhet. Utreda vilka bemyndiganden Skogsstyrelsen har för att utfärda 
sådana regler och vilka som eventuellt skulle behövas.

• Se över uppföljningen av föryngringarnas kvalitet från såväl produktions- som 
miljösynpunkt.

Moderna beredskapsjobb
Skogsstyrelsen bedriver flera arbetsmarknadsprojekt, bland annat moderna beredskapsjobb 
i staten. Utvecklingen följs upp av Statskontoret. Under 2017 har Skogsstyrelsen haft 
16 personer anställda inom ramen för moderna beredskapsjobb. Vi samverkar med 
Arbetsförmedlingen som hjälper till med matchning mot de beredskapsjobb organisationen 
har.

Målbilder för miljöhänsyn
Skogsstyrelsen har i Skogsstyrelsens rapport 9/2017 redovisat regeringsuppdraget om 
implementering av målbilderna87. Skogsstyrelsen har stor tilltro till målbildsarbetet. Vi 
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bedömer att det finns stark vilja i branschen att fortsätta arbeta med målbilderna. De 
större skogsbruksorganisationerna är på god väg att inkludera målbilderna som en del 
i sitt systematiska arbete med utbildning av personal och uppföljning av genomförda 
skogsbruksaktiviteter. 

Skogens sociala värden
Skogsstyrelsen ska enligt regeringsuppdraget redovisa hur skogssektorns befintliga verktyg 
kan användas för att bevara och utveckla skogens sociala värden. I uppdraget ingår att 
analysera och vid behov utveckla styrmedel. Uppdraget ska genomföras i samverkan med 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.

Skogsstyrelsen kommer i avrapporteringen att beskriva nuvarande styrmedel men också 
analysera och identifiera eventuella problem och ge förslag på hur nuvarande styrmedel kan 
förändras. 

Egeninitierade projekt och arbeten
Utveckling av skogliga policyer
Under 2017 utvecklade vi vårt arbetssätt med Skogsstyrelsens skogliga policyer. Policyerna 
syftar till att ge intern vägledning om myndighetens roll och uppgift i en viss fråga eller inom 
ett visst område. Policyerna beskriver även våra ställningstaganden utifrån beslutad politik 
och hur vi inom vår verksamhet ska arbeta med sakfrågan. Arbetet syftade till att internt och 
externt öka medvetenheten och kunskapen om skogliga policyer för att förbättra och göra 
kommunikation, samverkan, ärendehandläggning och annat agerande mer enhetligt. Efter 
intern och extern förankring uppdaterades policyn för skogens sociala värden. Policyerna för 
klimat och viltskador kommer att fastställas under våren 2018. Vidare föreslogs bland annat 
att ta fram nya policyer för exempelvis hållbart skogsbruk, föryngring, produktionshöjande 
åtgärder, kulturmiljövård och naturvård inklusive artbevarande. 

Genetisk mångfald 
Under hösten publicerade vi en rapport om genetisk mångfald (Skogsträdens genetiska 
mångfald, status och åtgärdsbehov. Skogsstyrelsens rapport 7/2017). Bakgrunden var 
ett återrapporteringskrav under åren 2015–2016. I rapporten redogjorde vi för status 
och åtgärdsbehov för skogsgenetiska resurser, främst för brukandet (skogsodlingen). Vi 
konstaterade att den naturliga föryngringen har minskat kraftigt under 2000-talet till förmån 
för plantering och att denna trend inte bidrar till en ökad variation i den brukade skogen. 
Under 2000-talet har även skogsodlingen med förädlat material av gran och tall stadigt 
ökat och idag är nära 90 procent av tallplantorna och 60–80 procent av granplantorna 
förädlade. De åtgärdsförslag vi presenterade var bland annat att Skogsstyrelsen behöver 
tydliggöra sitt förhållningssätt, internt och externt, angående val av föryngringsmetod och 
skogsodlingsmaterial. Det bör vi göra både i rådgivning och information, men även genom 
att se över relevanta föreskrifter. Åtgärdsförslagen syftar till att buffra mot klimatförändringar 
och skadegörare genom riskspridning och därigenom få en mer långsiktigt hållbar 
skogsodling, både för produktion och miljövärden. 

Bioenergi på rätt sätt
Miljömålsrådet initierade år 2016 ett projekt för att öka kunskapen om bioenergi i Sverige 
och inom EU. Skogsstyrelsen, i samverkan med Energimyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, fick uppdraget att gemensamt ta fram ett underlag 
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över läget och möjligheterna för bioenergin. Uppdraget motiverades av att hållbara åtgärder 
är nödvändiga för att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet och att 
hållbar bioenergi rör flera myndigheters ansvarsområden. Baserat på nationella erfarenheter 
tog våra myndigheter tillsammans fram en rapport, Bioenergi på rätt sätt – om hållbar energi 
i Sverige och andra länder88. I rapporten konstaterade vi bland annat att hållbart producerad 
och använd bioenergi avsevärt kan bidra till att begränsa klimatförändringarna men att 
den samtidigt inte får leda till problem, exempelvis för biologisk mångfald eller ur sociala 
aspekter. En annan slutsats var att effektiva styrmedel är nödvändiga för att fullt ut säkerställa 
och utnyttja potentialen för hållbar bioenergi. 

Samverkansprocess nyckelbiotoper
Samverkansprocessen om nyckelbiotoper ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper 
för att få en ökad samsyn om och acceptans för detta arbete. I samverkansprocessen ingår 
en samverkansgrupp och fem tematiska arbetsgrupper. Förutom Skogsstyrelsen deltar 
företrädare för skogsbruket, länsstyrelser, Naturvårdsverket och certifieringsorganisationer 
i samverkansprocessen89. Inom samverkansprocessen tas förslag fram och berörda aktörer 
fattar sedan beslut om de åtgärder som de själva ansvarar för och avser att genomföra.

Arbetet med att ta fram en utvecklad metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra 
Sverige har haft högsta prioritet. Med utgångspunkt i samverkansprocessens arbete har 
Skogsstyrelsen tagit fram en utvecklad metod som ska användas när identifiering och 
registrering av nyckelbiotoper återupptas i nordvästra Sverige från nyår 2018. Inom 
samverkansprocessen pågår även arbete med kompetens- och kommunikationsfrågor, 
uppföljningsmetoder och kvalitetssäkring samt med att reda ut vissa grundläggande 
förutsättningar för fortsatt inventering. 

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att Skogsstyrelsen ska få i uppdrag 
att genomföra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering under tio år från och med 
2018. För att förbereda och utveckla arbetssätten inför denna inventering har ett projekt 
för nyckelbiotoper startat under hösten 2017. Samverkansprocessens arbete har kopplats 
samman med införandeprojektet och kommer att fortsätta under 2018.

Under hösten 2017 har två öppna seminarier genomförts för att ge möjlighet för aktörer 
som inte deltar i själva samverkansprocessen att få insyn i arbetet och möjlighet att lämna 
synpunkter.

Mer information om samverkansprocessen finns på Skogsstyrelsens webbplats90.  

Ökad delaktighet och acceptans i arbetet med att nå miljömålen 
Skogsstyrelsen har under året arbetat med ett projekt om indikatorutveckling för Levande 
skogar. De underlag som används vid uppföljningen av Levande skogar har analyserats 
och ett antal nya förslag kommer att presenteras. För att öka delaktigheten kring 
miljömålsuppföljningen sker arbetet i projektet i samverkan med en extern referensgrupp 
med representanter från skogssektorn. I gruppen finns deltagare från både ideell naturvård 
och skogsbruk. Målet är att nå en ökad samsyn om de mått och indikatorer som används för 
analyser och målbedömningar. Projektet planeras slutredovisas under år 2018.

88 Black-Samuelsson S, Eriksson H, Henning D, Janse G, Kaneryd L,Lundborg A och Niemi Hjulfors L. 2017. Bioenergi på rätt 
sätt – om hållbar bioenergi i Sverigeoch andra länder. Rapport av Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket. Rapport 2017/10, Skogsstyrelsen.
89 Ytterligare deltagare (miljöorganisationer och två forskare) valde att kliva av samverkansprocessen i april 2017 efter beslutet 
om att införa paus för registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
90 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/samverkansprocess-om-nyckelbiotoper/,  
(Hämtad 2018–01–16).
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Öka förståelsen om skogens ekosystemtjänster
Skogsstyrelsen har under det gångna året sammanställt kunskap om skogens 
ekosystemtjänster. Redovisningen av arbetet publiceras i rapporten Skogens ekosystemtjänster 
– status och påverkan91. I rapporten beskrivs drygt 30 olika skogliga ekosystemtjänster 
och människans stora och skiftande påverkan på tjänsterna. Skogsstyrelsen har också 
gjort en bedömning av statusen för de flesta tjänsterna. Skogens ekosystemtjänster är av 
stor betydelse för människans välfärd och bidraget till ekonomin är omfattande. Olika 
ekosystemtjänster bidrar dock i olika grad, och flera av tjänsternas bidrag till människans 
välfärd är mer indirekta genom att de upprätthåller grundläggande förutsättningar för den 
vidare produktionen av alla andra ekosystemtjänster. 

Rådgivande grupper och råd
Skogsstyrelsen har ett antal externa forum för avstämning med intressenter i olika frågor. 
Råden fungerar väl och ger god ledning till Skogsstyrelsen inom sina respektive områden. 
Tanken har varit att se över rådens funktion och sammansättning, inte minst mot bakgrund 
av att det nationella skogsprogrammet kan förändra behoven av samråd och samverkan 
med andra aktörer i samhället. Hittills har vi avvaktat med att göra en översyn i väntan på 
skogsprogrammet.

Skogsstyrelsens nuvarande råd finns översiktligt beskrivna på Skogsstyrelsens webbplats92.   

Remisser
Under året har Skogsstyrelsen fått in totalt 1 087 remisser. Av dessa är 80 nationella remisser 
som fokuserar på en frågeställning som i de flesta fall krävt någon form av utredning. Övriga 
är lokala remisser som i de flesta fall handlar om ett enskilt område. Det kan vara frågan om 
att exploatera ett område, eller att ändra markanvändning eller skötsel.

Verksamhetens omfattning, Policyutveckling och  
extern samverkan

91 J Pettersson med flera, Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan Skogsstyrelsens Rapport nr 2017/13.
92 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper (Hämtad 2018–01–16).

Tabell 24. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 127 119 108

Årsarbetskraft, män 81 78 74

Årsarbetskraft, kvinnor 46 41 34

Intäkter av anslag 1:1 132 182 131 000 123 353

Övriga intäkter 17 305 15 337 6 495

Kostnader -149 487 -146 337 -129 848

Resultat 0 0 0
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Skogsstyrelsens uppdrag utförs inom områden som är angelägna för den 
skogspolitiska måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål. Uppdragen 
består av produkter och tjänster åt skogsbruket och uppdrag åt andra statliga 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Verksamheten bedrivs i enlighet med 
en av styrelsen fastställd policy för att säkerställa ett korrekt agerande på den 
konkurrensutsatta marknad där Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet till stor del 
verkar. Uppdragsverksamheten är ett av de skogspolitiska medlen.

Uppdragsverksamhetens skogliga produktutbud är verktyg (tjänster) som ska bidra till 
måluppfyllelse för de skogspolitiska målen. Det skogliga produktutbudet riktar sig i första 
hand till personer/företag som på något sätt, direkt eller indirekt, är verksamma inom 
skogsbruket.

Produktområden
Skogsstyrelsens utbud av produktområden bidrar på olika sätt till uppfyllande av 
skogspolitikens mål. 

Inventeringar
Skogsstyrelsen utför nyckelbiotopsinventering, naturvärdesinventering, 
kulturmiljöinventeringar, älgbetesinventeringar och skogsskadebesiktningar. Dessa produkter 
passar väl in under miljökvalitetsmålet Levande skogar. De bidrar till skogens biologiska 
mångfald genom att natur- och kulturvärden, med hjälp av inventeringarnas resultat, i högre 
grad kan bevaras.

Utbildningar
Produkter som tekniska utbildningar, utbildningar i skogskunskap samt natur- och 
kulturmiljöutbildningar passar väl in under miljökvalitetsmålet Levande skogar men även 
under ekosystemtjänster där de, via förmedlad kunskap, bidrar till skogens biologiska 
mångfald och som försörjande tjänster.

Planläggning 
Två planprodukter bidrar tydligt till miljömålen. Skogsbruksplanläggning är den mest 
kompletta produkten när det gäller att bidra till miljökvalitetsmålet Levande skogar. Den 
är ett planeringsunderlag för skogsbruksåtgärder, naturvårdsåtgärder (bevarande) och 
kulturvårdsåtgärder (bevarande). Även projektering av skogsbilvägar bidrar, eftersom 
planeringen täcker stora områden, samtidigt som man utnyttjar terrängens beskaffenhet 
för att få lägre koldioxidutsläpp. Det faller väl in under miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan.

Värderingar
Våra värderingstjänster genererar oftast aktiviteter i skogen. I samband med exempelvis 
generationsskiften eller fastighetsförvärv kan en skogsbruksplan behövas (se ovan).

Arbetsmarknadsuppdrag och naturreservatsskötsel
Aktiviteter i skogslandskapet som främjar friluftsliv faller in under miljökvalitetsmålet 
Levande skogar (skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna). Exempel på 
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aktiviteter är restaurering eller anläggande av leder i skog och mark, skötsel av kulturmiljöer 
eller andra sevärdheter, skötsel av naturreservat och skolskogar.

Övriga tjänster
Ett exempel på en produkt som starkt bidrar till miljökvalitetsmålet Levande skogar är 
naturvårdsbränning som bidrar till bevarandet av skogens biologiska mångfald.

Internationell uppdragsverksamhet
Våra internationella uppdrag beskrivs i Kapitel 11 Policy och extern samverkan. 

Nyckeltal/indikatorer
Effektmätning av uppdragsverksamheten är svår att genomföra på ett rationellt sätt på grund 
av att det är våra kunder som har ansvaret för genomförandet som ska ge effekt. Därför 
bygger uppföljningen på en hypotes: Som tidigare beskrivits räknas Uppdragsverksamheten 
som ett av fem skogspolitiska medel. Av den anledningen kan de flesta av produkterna som 
Skogsstyrelsen erbjuder beskrivas som ”verktyg” för att bidra till skogspolitiken eller andra 
politiska mål. Reellt innebär det att ju större verksamhetens omfattning är, desto större blir 
effekten för skogspolitiken. Med den hypotesen som grund följer Skogsstyrelsen upp följande 
produktområdens areal som bidrar mot de skogspolitiska målen under året:

• Produktområde P11 (Inventeringar) 

• Produktområde P13 (Planläggning)

• Produktområde P14 (Värderingar)

Den uppföljningen visar att Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet har bidragit med påverkan 
på 87 792 hektar skogsmark i riktning mot måluppfyllelse av de skogspolitiska målen.

Effektutvärdering 2017
Trots ovanstående problembild för genomförande av effektmätning har Skogsstyrelsen 
genomfört en större effektutvärdering av hela uppdragsverksamheten, ”Effektutvärdering 
2017 – Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet”.

På samma sätt som ovanstående resonemang har denna utvärdering använt sig av liknande 
antaganden: 

”I avsaknad av mätningar av direkta effekter får vi istället resonera om potentiella effekter 
utifrån omfattningen. Detta under antagandet att respektive produkt faktiskt har en effekt.

Ett sätt att se på Skogsstyrelsens potential att nå skogspolitiska effekter på ett generellt plan 
är att titta på den totala omfattningen.”

Mer om effektutvärderingen i Kapitel 4 Mål och resultat.

Viktiga händelser under 2017
Två viktiga uppdrag påverkade uppdragsverksamheten särskilt under år 2017:

Inmätning av områdesskyddsgränser
Uppdraget med att fastställa gränser i anslutning till gamla och nybildade naturreservat 
startade under det gångna året. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket. Projektet har genererat 
1 934 tjänstgöringsdagar för Skogsstyrelsens personal under 2017 och året kan betraktas som 
ett lyckat ”första projektår”. I den bedömningen ingår ett antal initialproblem som har lösts 
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under löpande verksamhet och kommer att tjäna som viktiga erfarenheter under kommande 
års genomförande och generera effektivitetsvinster.

Regeringens beslut om en långsiktig satsning inom  
arbetsmarknadsområdet
Skogsstyrelsen fick i slutet av år 2017 uppdraget att genomföra ett långsiktigt och omfattande 
arbete i syfte att ge dem som står långt från arbetsmarknaden en enklare väg till arbete. Totalt 
har regeringen avsatt 270 mnkr till uppdraget om gröna jobb (Tillvarata jobbpotential i de 
gröna näringarna). Av dessa tilldelades Skogsstyrelsen 135 mnkr. Skogsstyrelsen samverkar 
med övriga berörda myndigheter: Naturvårdsverket, Trafikverket och Sveriges geologiska 
undersökning.

Utredningar
Utredning av P12 (Kunskapsförmedling)
De senaste årens största produktområde, kunskapsförmedling (P12), fortsätter visa vikande 
volym och ekonomi. Det ekonomiska resultatet är fortfarande inte i balans. Resultatet för P12 
har haft en negativ utveckling under åren 2014–2016. Volymen har sjunkit med cirka 1 100 
dagsverken, vilket motsvarar 27 procent. Resultatet har gått från ett överskott 2014 på  
684 mnkr till ett underskott 2016 på 1 599 mnkr. 

Frågan har tagits upp i Skogsstyrelsens ledningsgrupp, där generaldirektören beslutade att en 
analys av verksamheten skulle genomföras med förslag på åtgärder.

Utredning som genomförts visar på ett paket med åtgärder som bör genomföras. Detta 
paket har inte hunnit genomföras fullt ut 2017 då förslagen presenterades under första 
tertialen detta år. Förhoppningsvis kommer effekterna av de föreslagna åtgärderna få fullt 
utslag 2018. Volymtappet blir dock svårt att hämta igen då effekten från laginförandet 
av motorsågskörkortet har avtagit och volymen kommer förmodligen att ligga på en 
”normalnivå” de närmaste åren.

Analysen har resulterat i ett åtgärdspaket som presenterades under hösten 2017 och som 
berörde områdena: 

• Overheadkostnader

• Kostnader för övergripande tid

• Bemanning

• Inställda utbildningar

• Taxor

• Kostnader för systemansvariga

• Övrigt

• Kommunikation

Avstämningar kommer att genomföras under 2018 för att analysera om de avsedda effekterna 
inträder i och med åtgärdernas genomförande.

Utredning av P13 (Skogsbruksplaner)
Generaldirektören beslutade i februari 2016 att en handlingsplan för skogsbruksplaner skulle 
upprättas och att flera olika aktiviteter ska genomföras. Målet med handlingsplanen var att 
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ha en stabil verksamhet inom skogsbruksplaner som redovisar minst ett nollresultat före 
avskrivningar.

Detta arbete resulterade i ett åtgärdspaket som genomfördes 2016 och där andra 
avstämningen av effekter från åtgärderna kan avläsas efter 2017 års verksamhetsår.

Planläggning har tidigare varit Skogsstyrelsens största produkt men har haft problem 
med kostnadstäckning sedan början av 2000-talet. Det har även för denna produkt gjorts 
en utvärdering där de föreslagna åtgärderna har genomförts under 2017. Målsättningen 
har varit nollresultat exklusive avskrivningskostnader. Detta mål har inte nåtts 2017. En 
viss reducering när det gäller kostnadsbilden kan konstateras, men inte i paritet med 
målsättningen.

Skogsstyrelsen utreder uppdragsverksamheten 
Av vår nuvarande myndighetsinstruktion framgår att all vår uppdragsverksamhet ska bedrivas 
i enlighet med kraven på full kostnadstäckning. Detta har inte Skogsstyrelsen lyckats med 
under de senaste åren. Av den anledningen har generaldirektören beslutat om att utreda 
verksamheten i syfte att skapa bra underlag för att fatta beslut om åtgärder med inriktning på 
uppdragsverksamhetens framtid. Resultatet från utredningens arbete ska presenteras i slutet 
av januari 2018.

PEFC-revisioner 
Under 2017 har det genomförts åtta revisioner enligt PEFC93-standard fördelade på olika 
distrikt inom organisationen. Revisionerna resulterade i tolv avvikelser och tio noteringar. 
Under året har två avvikelser och två noteringar av dessa åtgärdats. 

De flesta avvikelserna och noteringarna rör:

• Brister i dokumentation 

• Brister i arbetssätt i Sälgen 

• Brister i kompetensregistreringen i Agresso

Bedömningen är dock att brister i arbetssätt i affärssystemet Sälgen minskar något tack vare 
nationella insatser och ökad kompetens hos användarna.

Dock ökar bristerna i dokumenthantering, där den stora mängden av styrande dokument är 
en bidragande orsak till olika tolkningar och missad information.

Tendensen är också att, ur ett säkerhetsperspektiv, otydligheter och brister ökar beroende på 
var redovisande fältpersonal befinner sig under dagarna.

Verksamhetsvolym exklusive anvisad arbetskraft 
Totalt sett har volymen ökat 2017 i förhållande till 2016 till följd av ökad verksamhet inom 
arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Inom skogliga tjänster har volymminskningen fortsatt, 
främst då inom inventering/besiktning och kunskapsförmedling. Minskningen kan förklaras 
dels med att skogen under året har förskonats från större stormar och insektsangrepp 
(stor minskning av skadebesiktningar) samt en mättnad inom efterfrågan på utbildning av 

93 PEFC är förkortningen av Programme for the Endorsement of Forest Certification, ett system för certifiering av 
miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Bakom PEFC i Sverige står bland annat Lantbrukarnas riksförbund och 
skogsägareföreningarna.
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Tabell 25. Resultat per produktområde, tkr och dagar

Produktområde Resultat Tkr Dagar antal

2017 2016 2017 2016

UV-gemensamt 0 0 2 290 2 809

Inventering/besiktning 250 378 797 1 377

Kunskapsförmedling -641 -1 587 2 719 3 548

Planer/planläggning -1 100 -1 627 1 863 1 997

Skogsvärdering -299 151 490 488

Arbetsmarknad/rehab/integration 769 57 9 167 6 802

Reservatskötsel 46 348 562 1 188

Övriga tjänster 1 832 520 3 090 1 675

Internationella uppdrag -17 -2 57 11

Summa 840 -1 762 21 035 19 895

motorsågskörkort. Gränsinmätningsavtalet med Naturvårdsverket har gett en kraftig ökning 
av volymen inom övriga tjänster.

Ekonomiskt resultat 
Resultatmässigt visar verksamheten en förbättring i förhållande till tidigare år.

Planer/planläggning och kunskapsförmedlingen redovisar även 2017 ett underskott men dock 
en förbättring i jämförelse med föregående år, vilket kan härledas till det åtgärdspaket som 
vidtagits för att förbättra resultatet. 

Det stora överskottet inom övriga tjänster härrör till stor del från en återföring av tidigare års 
avsatta medel för skadeanspråk, vilket har förbättrat utfallet med 1 400 mnkr.
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Tabell 26. Avgiftsfinansierad verksamhet, 2017

1) Regeringen har beslutat att täcka det ackumulerade underskottet till och med 31 december 2014, vilket uppgick till 24 161 tkr. Medel för detta 
har tillförs under 2016. Enligt regleringsbrevet får underskott i resultatområde Arbesmarknadsrelaterade tjänster finansieras med anslag 1:1 
med 4 500 tkr. 3 149 tkr har tillförts under 2017.

Verksamhet 
(tkr)

Över-/ 
under- 
skott

Över-/ 
under- 
skott

Intäkter 2017 Kostnader 2017 Över-/ 
under- 
skott

Ack 
över-/ 
under- 
skott

Intäkt 
anslag 

1:1

Ack 
över-/ 
under- 
skott

t.o.m 2015 2016 Budget Utfall Budget Utfall 2017

Uppdragsverksamhet

Skogliga 
tjänster

-666 -1 817 125 000 76 772 -125 000 -76 684 88 -2 395 -2 395

Arbetsmark- 
nadsrelatera- 
de tjänster1)

-28 136 24 218 250 000 252 062 -249 000 -251 293 769 -3 149 3 149 0

Summa 
uppdrags- 
verksamhet

-28 802 22 401 375 000 328 834 -374 000 -327 977 857 -5 544 3 149 -2 395

Tjänsteexport 0 -2 500 358 -500 -375 -17 -19  -19

Summa 
uppdrags- 
verksamhet 
inklusive 
tjänste- 
export

-28 802 22 399 375 500 329 192 -374 500 -328 352 840 -5 563 3 149 -2 414

Fastighets- 
förvaltning 
och övrig 
verksamhet

8 707 -160 8 000 5 526 -8 200 -6 414 -888 7 659 7 659

Summa 
uppdrags- 
verksamhet 
inklusive 
tjänste- 
export och 
fastighets- 
förvaltning

-20 095 22 239 383 500 334 718 -382 700 -334 766 -48 2 096 3 149 5 245

Offentligrättslig verksamhet

Offenlig- 
rättslig 
verksamhet

-115 40 350 339 -310 -254 85 10 10

Totalt -20 210 22 279 383 850 335 057 -383 010 -335 020 37 2 106 3 149 5 255

Verksamhetens omfattning, Uppdragsverksamhet 
inklusive tjänsteexport och fastigheter
Tabell 27. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2017 2016 2015

Årsarbetskraft, totalt 596 257 428

Årsarbetskraft, män 510 223 366

Årsarbetskraft, kvinnor 86 34 62

Intäkter 1) 334 718 186 439 277 915

Kostnader -334 766 -188 361 -286 652

Resultat -48 -1 922 -8 737

1) Balanserat underskott och årets resultat i tjänsteexport till och med 2015 (2 172 tkr) har täcktes med anslag 1:1 2015.
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Ekonomiskt resultat i sammanfattning
Efter några år med krympande ekonomi fanns inför 2017 möjlighet att nå en mer stabil 
ekonomisk situation. Budgetarbetet inför 2017 tog sikte på att konsolidera ekonomin samt 
att utgå från så realistiska bedömningar som möjligt och då bland annat för uppdrags-
verksamhetens omfattning. Dessutom var inriktningen att förbättra förmågan att 
prognostisera det ekonomiska utfallet. Återkommande uppföljningar av ekonomin har 
visat att myndighetens ekonomi varit stabil under året. Prognosarbetet har utvecklats och 
det har visat sig att de prognoser som lämnades under andra halvåret var av god kvalitet. 
Myndigheten hade vid årets slut en ekonomi i balans med ett litet anslagsöverskott om 3 
mnkr på förvaltningsanslagen 1:1. Detta överskott används till att betala av ackumulerade 
underskott inom uppdragsverksamhetens arbetsmarknadsrelaterade tjänster.

Myndighetens uppdragsverksamhet omsatte under 2017 nära 330 mnkr. De volymer som 
planerats hölls uppe väl under större delen av året med ett visst tapp under december. 
Det är klart positivt att uppdragsverksamheten för 2017 visar ett överskott som uppgår 
till 840 tkr. Både skogliga samt arbetsmarknadsrelaterade tjänster har gått med vinst. De 
åtgärder myndigheten vidtog förra året med syfte att sänka de gemensamma kostnader som 
uppdragsverksamheten till del bär har tydligt bidragit till att ett positivt resultat nu har 
kunnat nås.  

Kommentarer till utfall
Förvaltningsanslag 1:1
Tilldelning av anslagsmedel för 2017 inom förvaltningsanslag 1:1 uppgick enligt 
regleringsbrev till 403 mnkr. Från 2016 fanns ett anslagssparande om 2,8 mnkr. Totalt 
disponibelt belopp för år 2017 uppgick därmed till 405,8 mnkr. Utfallet, det vill säga 
anslagsbelastningen, uppgick för 2017 till 405,9 mnkr. I anslagsbelastningen ingår 
avbetalning av ackumulerade underskott avseende arbetsmarknadsrelaterad verksamhet med 
3,1 mnkr. Ett marginellt nyttjande av anslagskrediten om 0,1 mnkr föreligger således vid årets 
slut.

Förvaltningsanslag 1:2
Anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket
Total anslagsbelastning uppgick till 26,6 mnkr jämfört med tilldelade medel om 32,7 mnkr. 
Skillnaden om 6,1 mnkr mellan tilldelade medel och utfall är i allt väsentligt hänförbart till 
att bidrag för Nokås och Ädellövskogsbruk inte nått en förbrukning av medel i nivå med 
tilldelningen. Myndigheten bedöms ha behov av cirka 4 mnkr av dessa medel för bidrag 
under 2018 vilket har framförts till regeringen.

Anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på  
naturvårdsområdet
Tilldelningen uppgick till 262,9 mnkr och större delen av anslaget har nyttjats. Ett 
anslagssparande om 4,7 föreligger vid årets slut. Som tidigare år har del av kostnaderna, 
beloppet uppgick till 7,5 mnkr, för administrationen av Biotopskydd och Naturvårdsavtal 
finansierats genom förvaltningsanslaget.

13 Finansiell redovisning
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Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet visar på ett överskott om 37 tkr att jämföra med ett underskott 
på 1,9 mnkr föregående år. Över tiden ska respektive resultatområde ha kostnadstäckning 
vilket också är en förutsättning för planering av uppdragsverksamheten på kort och lång sikt.

Uppdragsverksamheten, det vill säga avgiftsverksamhet exklusive fastighetsförvaltning 
samt offentlighetsrättsliga avgifter, visar på ett överskott om 0,8 mnkr. Det är en förbättring 
jämfört med 2016 då resultatet av uppdragsverksamheten visade ett underskott om 1,8 mnkr.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 1 031 mnkr för 2017 vilket är 126 mnkr högre jämfört 
med 2016 främst på grund av att uppdrag åt Arbetsförmedlingen ökat. Intäkter av anslag 
uppgick till 65 procent av de totala intäkterna att jämföra med 76 procent för 2016. 
Avgiftsintäkter och andra ersättningar uppgick 2017 till 21 procent vilket är högre än 2016 då 
andelen var 15 procent.

Verksamhetens kostnader
Kostnader för verksamhetens bedrivande är högre jämfört med föregående år vilket främst 
beror på en ökad volym avseende arbetsmarknadsrelaterade uppdrag.

Kostnader för personal uppgick till 630 mnkr vilket är 135 mnkr högre än under 2016. 
Antalet årsarbetskrafter har ökat med 322 stycken.

Kostnader för lokaler uppgick till 43,4 mnkr vilket är en viss ökning om 1,5 mnkr.

Övriga driftskostnader har minskat med 14 mnkr vilket är en liten förändring.

Balansräkning
Balansomslutningens tillgångssida har ökat med 59 mnkr vilket främst beror på att beslutade, 
men ännu inte utbetalade stöd för biotopskydd och naturvårdsavtal har ökat med 24,2 mnkr 
(ökar avräkning med statsverket) och att ett förskott för Grip on Life har erhållits med 19 
mnkr (ökar räntekontot).
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Resultaträkning (tkr) Not 2017 2016

 
Verksamhetens intäkter

    Intäkter av anslag 1 666 224 691 155

    Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 220 413 132 504

    Intäkter av bidrag 3 143 644 80 859

    Finansiella intäkter 4 399 289

    Summa 1 030 680 904 807

Verksamhetens kostnader

    Kostnader för personal 5 -630 204 -495 489

    Kostnader för lokaler -43 373 -41 922

    Övriga driftkostnader 6 -335 182 -348 991

    Finansiella kostnader 4 -272 -313

    Avskrivningar och nedskrivningar -21 612 -19 974

    Summa -1 030 643 -906 689
 
Verksamhetsutfall 37 -1 882

Uppbördsverksamhet

    Intäkter av avgifter med mera som inte disponeras 42 80

    Medel som tillförts statens budget från  
    uppbördsverksamhet 

-42 -80

    Saldo 0 0

Transfereringar

    Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering  
    av bidrag

21 940 36 479

    Medel som erhållits från myndigheter för finansiering  
    av bidrag

0 80

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 5 042 1 045

    Lämnade bidrag med mera 7 -26 982 -37 604

    Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 8 37 -1 882

Resultaträkning
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Tillgångar (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

 
Immateriella anläggningstillgångar

 
9

    Balanserade utgifter för utveckling 31 231 24 298

    Rättigheter och andra immateriella  
    anläggningstillgångar

1 809 1 492

     Summa 33 040 25 790

Materiella anläggningstillgångar 9

    Byggnader, mark och annan fast egendom 14 843 13 584

    Förbättringsutgifter på annans fastighet 543 763

    Maskiner, inventarier med mera 39 774 40 954

     Summa 55 160 55 301
 
Varulager med mera

    Varulager och förråd 10 1 398 1 237

    Pågående arbeten 3 086 5 313

     Summa 4 484 6 550

Kortfristiga fordringar

    Kundfordringar 11 13 437 14 096

    Fordringar hos andra myndigheter 21 195 14 266

    Övriga kortfristiga fordringar 270 216

     Summa 34 902 28 578

Periodavgränsningsposter

    Förutbetalda kostnader 12 14 129 11 989

    Upplupna bidragsintäkter 13 24 770 14 907

    Övriga upplupna intäkter 14 8 594 21 366

     Summa 47 493 48 262

Avräkning med statsverket

    Avräkning med statsverket 15 49 855 16 444

Kassa och bank

    Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 16 57 736 42 560

     Summa 57 736 42 560

Summa tillgångar 282 670 223 485

Balansräkning
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Kapital och skulder (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

 
Myndighetskapital 17

    Statskapital 164 164

    Balanserad kapitalförändring 5 219 3 952

    Årets kapitalförändring 8 37 -1 882

     Summa 5 420 2 234

Avsättningar

    Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 6 144 7 024

    Övriga avsättningar 19 3 219 1 966

     Summa 9 363 8 990
 
Skulder

    Lån i Riksgäldskontoret 20 83 395 80 708

    Kortfristiga skulder till andra myndigheter 21 18 481 20 234

    Leverantörsskulder 38 029 22 620

    Övriga kortfristiga skulder 22 49 585 25 460

     Summa 189 490 149 022

Periodavgränsningsposter

    Upplupna kostnader 23 44 776 40 029

    Oförbrukade bidrag 24 27 231 13 413

    Övriga förutbetalda intäkter 25 6 390 9 797

     Summa 78 397 63 239

Summa skulder och kapital 282 670 223 485

Anslagsredovisning
Anslag avser (tkr) Ingående 

över- 
förings- 
belopp  

2017-01-01

Årets till-
delning 

enl. regle-
ringsbrev

Om- 
disponerat 

anslags- 
belopp

Indrag-
ning

Totalt 
dispo-
nibelt 
belopp

Utgifter Utgående 
över- 

förings- 
belopp  

2017-12-31

Utgiftsområde 23 

Politikområde Skogspolitik

1:1 Skogsstyrelsen 2 817 402 982 0 405 799 405 939 -140

1:2 Insatser för 
skogsbruket

  ap 1 Bidrag till  
skogsbruket

4 601 32 673 -4 601 32 673 26 603 6 070

  ap 2 Kostnader för intrångs-                                     0 

ersättningar 

och civilrättsliga avtal  

på naturvårdsområdet

262 867 0 262 867 258 168 4 699

  ap 3      Nationellt skogsprogram                                   0 26 000 0 26 000 1 300 24 700

Summa 1:2 insatser för                                              4 601 
skogsbruket                                                                     

321 540 -4 601 321 540 286 071 35 469

Summa 7 418 724 522 -4 601 727 339 692 010 35 329
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Redovisning mot bemyndiganden
Anslagsbenämning 

(tkr)
Tilldelat be-
myndigande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

Utestående åtagandets fördelning per år

År 2018 År 2019 År 2020

Anslag 1:2 ap 1 62 000 21 002 25 104 20 449 4 513 142

Anslag 1:2 ap 2 32 000 78 374 311 63 0

Anslag 1:2 ap 3 26 000 0 4 000 2 000 2 000 0

1:2 ap 1 - Bidrag till skogsbruket

Skogsstyrelsen har under 2017 ehållit återbetalningar för stöden Väx med skogen på 566 tkr respektive 
Brandstöd (Energistöd) på 77 tkr.         
 
Bemyndiganderamen har utnyttjats med 8 471 tkr (2016: 11 990 tkr) för Nokås och med 16 633 tkr  
(2016: 9 012 tkr) för ädellövskogsbruk.

Indragning har gjorts med 4 601 tkr enligt regleringsbrevet med anledning av att inget har fått användas 
under 2017 av vår anslagsbehållning från 2016.       
 

1:2 ap 2 - Kostnader för intrångsersättningar och civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslaget har belastats med kostnader för arbete med biotopskydd och naturvårdsavtal om 38 000 
tkr (högstpost 38 000 tkr). Kostnader för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt 
skogsbruk har uppgått till 4 994 tkr (högst 6 000 tkr). Vidare har använts 2 000 tkr (högstpost 2 000 tkr) 
för upprättande av renbruksplaner. Aktiviteten har varit hög för biotopskydds- och naturvårdsavtal.  
 
Bemyndiganderamen har utnyttjats med 0 tkr (2016: 0 tkr) för biotopskydd och med 374 tkr (2016: 78 tkr) 
för naturvårdsavtal.         
 

1:2 ap 3 - Nationellt skogsprogram

Bemyndiganderamen har utnyttjats med 4 000 tkr för bidrag till Föreningen Trästad 2018-2019.   
       

Redovisning mot inkomsttitlar
Inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel och underindelning Avser Belopp

2811       265 Övriga inkomster 42

Skogsstyrelsen har under 2017 erhållit ränteintäkter avseende återbetalda stöd. Stöden har betalats 
från det icke räntebärande flödet och därför inte inneburit räntekostnader för Skogsstyrelsen. Dessa 
ränteintäkter har därför överförts till inkomsttitel eftersom de inte är Skogsstyrelsens medel utan statens. 
Skogsstyrelsen kommer framöver att hantera dessa intäkter på samma sätt det vill säga att vi ser till att 
stödmottagarna, enligt stödvillkoren, betalar in ränta som vi sedan sätter in på inkomsttitel.   
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Tillämpade redovisningsprinciper med mera

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, kapitalförsörjningsförordningen 
(1996:1188) och anslagsförordningen (1996:1189) i dessa förordningars senaste lydelse jämte 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till dessa förordningar.    
 
Brytdag     

Av 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring framgår att alla myndigheter ska tillämpa 
en så kallad brytdag då den löpande bokföringen för perioden ska avslutas.  Brytdagen infaller den 5 
januari. Efter brytdagen tillförs räkenskaperna främst bokslutstransaktioner innefattande bland annat 
periodavgränsningsposter. Som periodavgränsningspost bokförs upplupna intäkter, förutbetalda 
intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda kostnader vars belopp överstiger 50 tkr, även vissa poster 
med lägre belopp.     

Avgiftsintäkter     

Skogsstyrelsen får enligt förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen ta ut avgifter för sin 
uppdragsverksamhet inklusive tjänsteexport. Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen över 
tiden med beräknade tim- eller volympriser. Skogsstyrelsen får disponera samtliga avgiftsintäkter. 
 
Tjänsteexport     

Enligt Skogsstyrelsens instruktion får myndigheten, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan 
tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Till och med 2015 
ska underskott i verksamheten täckas med anslagsmedel. 2015 har balanserat underskott inklusive 
årets underskott täckts med anslag 1:1. Från och med 2016 (förordning 2016:107) ska myndigheten ta ut 
avgifter så full kostnadstäckning uppnås.     
 
Underskott arbetsmarknadsrelaterade tjänster     

Enligt regleringsbrev får underskott i resultatområde Arbetsmarknadsrelaterade tjänster finansieras med 
anslagsmedel från förvaltningsanslaget med 4 500 tkr. Skogsstyrelsen har beslutat att täcka balanserat 
underskott med 3 149 tkr.      
 
Gemensamma kostnader     

Myndighetens gemensamma kostnader fördelas utifrån antalet operativa tjänstgöringsdagar som 
utförs inom respektive uppdrag eller anslagsfinansierad verksamhet. Detta gäller såväl nationella 
gemensamma kostnader som regions- eller enhets-/distriktsgemensamma kostnader. De gemensamma 
kostnaderna består av kostnader för myndighetens ledning (inklusive styrelse), administration, lokaler, 
utbildningskostnader (som inte går att härleda till operativ verksamhet), förvaltningskostnader samt 
kostnader för verksamhetsutveckling med mera.     

Detta innebär att de kostnader som redovisas per respektive verksamhet även innehåller de 
gemensamma kostnaderna.

Fordringar och skulder     

Fordringar tas upp till de belopp de beräknas inflyta med. Skulder tas upp till det nominella värdet per 
bokslutsdagen.

Lager     

Skogsstyrelsen har ett lager av böcker och broschyrer. Övrigt material lagerförs inte, utan köps in efter 
behov i verksamheten och kostnadsförs direkt. 

Pågående arbeten     

Pågående arbeten är värderade enligt försiktighetsprincipen. Nedskrivning är gjord efter riskbedömning. 
Eftersom de slutliga resultaten inte går att förutsäga med rimlig säkerhet redovisas inte upparbetade 
överskott förrän uppdraget är avslutat.

Definition operativa tjänstgöringsdagar     

Med operativa tjänstgöringsdagar avses tidredovisade dagar för anställd personal.   
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Definition årsarbetskraft     

Med årsarbetskraft avses tidsredovisade dagar för anställd personal enligt avtalen Villkorsavtalet/ 
Villkorsavtalet-T, VASA-Skog, VASA och VISST.    

Inkomsttitel     

Under 2017 har 42 tkr redovisats mot inkomsstitel. Det avser ränta på återbetalade bidrag. 
 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar samt intäkter av bidrag      

Information för att förtydliga innehåll och samband mellan tabell 26 sid 88 och resultaträkning med not 
2 och 3.     

Intäkter av avgifter 
och andra  

ersättningar, tkr

Intäkter av 
bidrag 

tkr

Summa 
intäkter 

tkr

Skogliga tjänster (inklusive realisationsvinst  
personalvagn och åkgräsklippare 40 tkr) 

74 980 1 792 76 772

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 133 473 118 589 252 062

Tjänsteexport 358 0 358

Summa uppdragsverksamhet 208 811 120 381 329 192

Fastighetsförvaltning 5 462 64 5 526

Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning 214 273 120 445 334 718

Offentlig rättslig verksamhet 339 0 339

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 214 612 120 445 335 057

Anslagsfinansierad verksamhet (inklusive realisations-
vinst fordon 348 tkr)

5 801 23 199

   Summa enligt resultaträkning 220 413 143 644

Uppgifter om styrelse och ledande befattningshavare

Skogsstyrelsens styrelse 2017 2016

Andra uppdrag                                                     Ersättning från Skogsstyrelsen

Marie Larsson-Stern
Ordförande

70 58

Katarina Eckerberg 
Ledamot

Bottenvikens vattendelegation, ledamot  
Rådet för biologisk mångfald och  
ekosystemtjänster (NV), ledamot  
Klimatpolitiska rådet, ledamot

35 23

Anna Furness 
Ledamot 

Skogsentreprenörerna certifiering AB,  
ledamot 
Rosstigen Fastighets AB, ledamot

35 23

Mikael Karlsson 
Ledamot

Kärnavfallsrådet, ledamot 
Kemikalieinspektionens insynsråd, ledamot

35 23

Tomas Kåberger 
Vice ordförande 

Klimatpolitiska rådet, ledamot 
Vattenfall AB, ledamot 
Sustainable Energy Engels AB, ledamot 
Tanke och möda AB, ledamot 
Koucky & Partners AB, suppleant 

45 29

Lena Heuts 
Ledamot 

 35 23
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Pär Lärkeryd 
Ledamot 

Norra Skogsägarna, vd 
Länsförsäkringar Västerbotten, ledamot 
Ausferritic AB, ledamot 
Läkeryd Management AB, ordförande 
Norraland AB, ordförande 
Fastigheten Kvarteret Skogen nr 1 AB, ordfö-
rande 
Sävar Såg & Hyvleri AB, ordförande 
Mjöträsket Skog AB, ordförande 
Innanbäcken Skog AB, ordförande 
Lycksele Trävaruaktiebolag, ordförande

35 23

Håkan Wirtén 
Ledamot 

Världsnaturfondens AB, ordförande 
Energimyndighetens insynsråd, ledamot 
MittUniversitetet, ledamot

35 23

Ledande befattningshavare

Herman Sundqvist 
Generaldirektör

1 535 1 238

Resultaträkning (tkr) 2017 2016

 
Not 1

 
Intäkter av anslag

Egna kostnader 455 145 461 340

Beslutade ersättningar för biotopskydd 183 656 193 367

Beslutade ersättningar för naturvårdsavtal 27 423 36 448

Summa

Anslaget belastas när beslut om biotopskydd fattats respektive 
naturvårdsavtal tecknats. 

666 224 691 155

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  

Skogliga tjänster 74 940 69 663

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 133 473 48 314

Tjänsteexport 358 67

Fastighetsförvaltning 5 462 7 764

Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning 214 233 125 808

Offentligrättsliga avgifter 339 313

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen: Böcker och broschyrer 1 685 1 730

Realisationsvinst försäljning av fordon med mera 388 513

Övriga intäkter 3 768 4 140

Summa övrigt 4 156 4 653

Summa 220 413 132 504

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten 
är full kostnadstäckning över tiden. Skogsstyrelsen får disponera  
samtliga avgiftsintäkter. 

Not 3 Intäkter av bidrag

EU Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt 6 352 5 776

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 118 590 58 761

Skogliga tjänster 1 792 1 706

Regeringsuppdrag: Främja anställning av nyanlända 627 5 373

Jämfald (Jämställdhet och mångfald) 1 172 200

Life ELMIAS 6 276 3 725

Bekämpning av almsjuka – efter Life 2017–2018 1 345 0
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Övrigt 7 490 5 318

Summa Intäkter av bidrag 143 644 80 859

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 1 10

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 348 212

Övriga finansiella intäkter 50 67

Summa finansiella intäkter 399 289

Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 143 66

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 136 136

Övriga finansiella kostnader -7 111

Summa finansiella kostnader 272 313

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader 430 793 337 175

- varav arvoden 377 350

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner 192 547 152 999

Övriga personalkostnader 6 864 5 315

Summa 630 204 495 489

Not 6 Övriga driftkostnader

Biotopskydd och naturvårdsavtal 211 079 229 815

UV Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 33 646 35 837

Övrig UV 33 865 25 616

Övrigt 56 592 57 723

Summa 335 182 348 991

De minskade driftkostnaderna beror främst på biotopskydd och 
naturvårdsavtal.

Not 7 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag avser   Natur- och kulturvårdsåtgärder 1) 10 079 19 798

                                               Ädellövskogsbruk 1) 11 287 15 174

                                               Väx med skogen 1) -566 -284

                                               Brandstöd Energistöd 1) -77 145

                                               Dieselstöd 1) 0 1 646

                                               Nationellt skogsprogram 2) 1 300 0

                                               Medel från EU med mera 4 959 1 125

                                         Summa 26 982 37 604
1) Anslag 1:2 ap 1

2) Anslag 1:2 ap 3

Not 8 Årets kapitalförändring

Skogliga tjänster 88 -1 817

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 769 57

Tjänsteexport -17 -2

Offentligrättsliga avgifter 85 40
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Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet -888 -160

Summa 37 -1 882

Balansräkning (tkr) 2017 2016

Not 9 Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 88 190 75 703

Omklassificering av IB -255 0

Årets anskaffningar 2 591 4 866

Årets utveckling i egen regi 12 530 12 097

Årets försäljning/utrangering 1) -4 069 -4 476

Utgående anskaffningsvärde 98 987 88 190

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -63 892 -56 165

Årets avskrivning -7 933 -7 727

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1) 4 069 0

Utgående ackumulerad avskrivning -67 756 -63 892

Bokfört värde 31 231 24 298

1) Agresso 5.5 inklusive lön/PA och egen utveckling

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 11 840 10 718

Omklassificering av IB 255 0

Årets anskaffningar 603 1 711

Årets försäljning/utrangering -3 255 -589

Utgående anskaffningsvärde 9 443 11 840

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -10 348 -10 548

Årets avskrivning -541 -389

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 3 255 589

Utgående ackumulerad avskrivning -7 634 -10 348

Bokfört värde 1 809 1 492

Byggnader, mark och annan fast egendom

Ingående anskaffningsvärde 38 270 38 270

Årets anskaffningar 1 850 0

Årets försäljning/utrangering 0 0

Utgående anskaffningsvärde 40 120 38 270

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -24 686 -24 038

Årets avskrivning -591 -648

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerad avskrivning -25 277 -24 686

Bokfört värde 14 843 13 584

Taxeringsvärde på byggnader och mark 252 121 271 700

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 2 020 1 489

Omklassificering av IB 49 0

Årets anskaffningar 51 531
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Årets försäljning/utrangering -44 0

Utgående anskaffningsvärde 2 076 2 020

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -1 257 -1 107

Omklassificering av IB -14 0

Årets avskrivning -306 -150

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 44 -0

Utgående ackumulerad avskrivning -1 533 -1 257

Bokfört värde 543 763

Maskiner, inventarier med mera

Ingående anskaffningsvärde 138 653 134 569

Omklassificering av IB -49 0

Årets anskaffningar 11 382 13 239

Årets försäljning/utrangering -7 270 -9 155

Utgående anskaffningsvärde 142 716 138 653

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -97 699 -95 587

Omklassificering av IB 14 0

Årets avskrivning -12 241 -11 060

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 6 984 8 948

Utgående ackumulerad avskrivning -102 942 -97 699

Bokfört värde 39 774 40 954

Kostnader i utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 
2017: Ny miljöhänsynsuppföljning 1 366 tkr, Teknikbyte Navet 8 261 
tkr och Samordnad ärendehantering 2 903 tkr.  

Med anläggningstillgång avses tillgång med ett  
anskaffningsvärde på minst 22 400 kr och en livslängd på minst  
3 år. 

Följande nyttjandetid gäller för anläggningar:

PC och tillbehör

Kopierings- och faxmaskiner

Minidatorer

Bilar

Övriga maskiner och inventarier

Markanläggningar

Byggnader

Immateriella tillgångar

Not 10 Varulager och förråd

Lager av böcker och broschyrer är värderat efter  
produktionskostnad. Inkurans görs efter en individuell prövning 
av varje produkt. Principen ”Först-In-Först-Ut” gäller vid uttag ur 
lager.

1 398 1 237

Not 11 Kundfordringar

Osäkra fordringar uppgår till 1 578 1 783

Dessa har skrivits ned med 1 446 1 649

Not 12 Periodavgränsningsposter, Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyror 7 220 7 762

Övriga förutbetalda kostnader 6 909 4 227

Summa 14 129 11 989

4–5 år

4 år

5 år

4–6,7 år

4–6,7 år

10 år

20–33,3 år

4–5 år
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Not 13 Periodavgränsningsposter, Upplupna bidragsintäkter

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 11 776 5 776

EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) 769 884

EU Vatten och Människan i landskapet(VIMLA) 1 060 359

Arbetsförmedlingen 9 733 6 545

Övrigt 1 432 1 343

Summa 24 770 14 907

Not 14 Periodavgränsningsposter, Övriga upplupna intäkter

Försäljning rotposter 1 259 1 350

Arbetsförmedlingen 5 241 16 824

Preliminär återbetalning av sociala avgifter enligt avtal,  
AGS-premier, från försäkringsbolaget FORA

0 2 032

Länsstyrelsen Örebro skötsel av naturreservat 473 0

LONA-bidrag från Region Gotland 509 0

Övrigt 1 112 1 160

Summa 8 594 21 366

Not 15 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans -80 0

  Övriga inkomster -42 -80

Redovisning av betalningar, inkomsttitlar 122 0

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 -80

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 14 674 5 069

  Redovisat mot anslag 286 071 333 605

  Medel till transfereringar med mera som betalats till icke  
  räntebärande flöde

-255 000 -324 000

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 45 745 14 674

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -2 817 -8 830

  Redovisat mot anslag 405 939 419 465

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -402 982 -413 452

Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 140 -2 817

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 4 667 5 943

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -697 -1 276

Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 3 970 4 667

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans 0 0

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 122 0

  Utbetalningar i räntebärande flöde -255 000 -324 000

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 254 878 324 000

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Extern finansiering i icke räntebärande flöde 0 0

Summa 49 855 16 444
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Not 17 Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital Balanserad ka-
pitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet

Kapitalför-
ändring enligt 

resultaträk-
ningen

Summa

Utgående balans 2016 164 3 952 -1 882 2 234

Ingående balans 2017 164 3 952 -1 882 2 234

Föregående års  
kapitalförändring

-1 882 1 882 0

Årets kapitalförändring 37 37

Finansiering av underskott i  
Uppdragsverksamhet åt  
Arbetsförmedlingen till och  
med 2017

3 149 3 149

Summa årets  
kapitalförändring

0 1 267 1 919 3 186

Utgående balans 2017 164 5 219 37 5 420

Myndigheten har, efter regeringens medgivande, täckt balanserat underskott med 3,1 mnkr i 
resultatområdet Arbetsmarknadsrelaterade tjänster till och med 2016 från förvaltningsanslaget 
(1:1).    

Statskapital består av konst från Statens konstråd. Statens konstråd har till uppgift att köpa in 
nutida konst och placera ut hos myndigheter med flera, som då får ägaransvar för innehav av 
konsten. När myndigheten inte längre har behov av konsten återförs den till Statens konstråd 
för ny utplacering.   

Konst erhållen från Statens Konstråd redovisas i anläggningsreskontran och ingår i posten 
Maskiner, inventarier med mera.  

14 Sammanställningar

Not 16 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen har under 2017 på räntekonto i Riksgäldskontoret 
haft tillgång till en kredit på 100 000 tkr. 

57 736 42 560

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

IB 7 024 7 508

Årets kostnad 2 399 3 216

Årets utbetalningar -3 279 -3 700

UB 6 144 7 024

Not 19 Övriga avsättningar

IB Avsatta trygghetsmedel 1 966 971

IB Särskild pensionsersättning inklusive särskild löneskatt 0 0

Utbetalad särskild pensionsersättning inklusive särskild löneskatt 0 0

Avsättning Trygghetsmedel 1 253 995

Årets nyttjande av Trygghetsmedel 0 0

UB 3 219 1 966

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen har för finansiering av investeringar under året 
förfogat över en låneram i Riksgäldskontoret på högst 110 000 tkr. 
Låneramen har utnyttjats enligt följande:

Låneskuld vid periodens början 80 708 69 099

Nyupptagna lån 24 565 31 513

Amorteringar -21 878 -19 904

Låneskuld vid periodens slut 83 395 80 708
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Not 21 Korfristiga skulder till andra myndigheter

Arbetsgivaravgifter med mera 10 360 10 729

Utgående moms 2 380 3 037

Övriga skulder till andra myndigheter 5 741 6 468

Summa 18 481 20 234

Not 22 Övriga kortfristiga skulder

Preliminär skatt med mera 8 727 8 797

Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal 40 295 15 831

Övrigt 563 832

Summa 49 585 25 460

Not 23 Periodavgränsningsposter, Upplupna kostnader

Semesterlöneskuld 32 763 32 652

Retroaktiv lön 0 938

Reklamationer 0 1 400

Naturvårdande skötsel 1 733 1 070

Semestergaranti 2015–2017 7 505 0

Övrigt 2 775 3 969

Summa 44 776 40 029

Not 24 Periodavgränsningsposter, Oförbrukade bidrag

Arbetsförmedlingen 0 2 976

Naturvårdsverket (LifeELMIAS) 746 3 191

Naturvårdsverket (Bekämpning av almsjuka efter Life, 2017–2018) 1 655 0

Övrigt från annan statlig myndighet 998 1 020

EU LifeELMIAS 4 492 5 838

Grip on Life 19 097 0

Övrigt 243 388

Summa 27 231 13 413

Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 3 399 7 187

Förväntas tas i anspråk: 

 - inom tre månader 430 1 273

 - mer än tre månader till ett år 1 090 4 460

 - mer än ett år till tre år 1 879 1 454

 - mer än tre år 0 0

Not 25 Periodavgränsningsposter, Övriga förutbetalda intäkter

Lantmäteriverket 370 524

Försäkringskassan 124 200

Länsstyrelsen Gotland 0 703

Länsstyrelsen Skåne 2 448 4 843

Arbetsförmedlingen 663 0

Övrigt från annan statlig myndighet 644 1 099

Från externa kunder 2 141 2 428

Summa 6 390 9 797
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Väsentliga uppgifter

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 110 000 95 000 95 000 100 000 90 000

Utnyttjad låneram 31/12 83 395 80 708 69 099 77 738 80 060

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

Beviljad kontokredit 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000

Maximalt utnyttjad kontokredit 8 848 25 011 30 012 74 027 128 673

Ränta på räntekonto

Ränteintäkter 399 10 2 1 0

Räntekostnader -272 -66 -36 -152 -998

Saldo 127 -56 -34 -151 -998

Totala avgiftsintäkter som myndigheten  
disponerar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 220 413 132 504 211 797 414 208 318 211

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 383 850 358 111 310 755 527 560 221 130

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Beviljad anslagskredit 12 089 12 404 11 978 12 166 12 011

Utnyttjad anslagskredit 140 0 0 0 0

Utgående reservationer och  
anslagssparande

Anslagssparande 1) 35 469 7 418 35 523 15 636 14 964

Utgående beviljade, ej utbetalda bidrag 0 0 0 0 0

Bemyndiganden

Utestående åtaganden 29 478 21 080 45 506 34 226 28 605

Tilldelad bemyndiganderam 120 000 120 000 120 000 70 000 70 000

Arbetskraft 2)

Antal årsarbetskrafter totalt 1 176 854 1 035 1 803 1 456

därav män 861 593 740

därav kvinnor 315 261 295

Medelantal anställda 1 499 1 021 1 716 2 121 1 600

därav män 1 123 714 1 299

därav kvinnor 376 307 422

Driftskostnad per årsarbetskraft 860 1 038 863 684 742

Årets över-/underskott

Årets över-/underskott 37 -1 882 -8 713 11 653 -3 776

Balanserade över-/underskott 5 219 3 952 -11 496 -23 149 -19 374

2) Myndigheten har valt att begränsa uppdelningen på män och kvinnor från och med 2015 på grund av svårigheten att få fram rättvisande 
uppgifter.     

1) Anslagssparande 2017 består av anslag 1:2, 35 469 tkr (där 15 000 tkr får disponeras 2018 (ap 3) enligt regeringsbeslut).
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