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”Skogen har  
kommit att bli  
en allt viktigare 
samhällsfråga.  
Debatten om 
skogen har inte 
längre bara förts i 
traditionella skog-
liga sammanhang, 
utan märktes 
även under val- 
rörelsen 2018.”
HERMAN SUNDQVIST
GENERALDIREKTÖR
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 GD OM 2018

2018 var på många sätt ett speciellt år för svensk skog och Skogsstyrelsens verk
samhet. Inte minst med tanke på det extrema vädret som orsakade såväl skogs
bränder som omfattande angrepp av granbarkborrar. De politiska svängningarna 
under året har också i hög grad påverkat Skogsstyrelsens verksamhet. Flera nya, 
omfattande regeringsuppdrag startade i början av året och avvecklades sedan  
i slutet av året, när den nya budgeten för 2019 röstades igenom i riksdagen. 

Skogen har kommit att bli en 
allt viktigare samhällsfråga. 
Debatten om skogen har inte 

längre bara förts i traditionella 
skogliga sammanhang, utan märktes 
även under valrörelsen 2018 i 
partiledarintervjuer och debatter. 
Framförallt har frågor som kretsar 
kring ägande- och brukningsrätt 
varit aktuella – inte minst kopplat till 
Skogsstyrelsen uppdrag att inventera 
nyckelbiotoper och några uppmärk-
sammade rättsfall gällande artskydd 
och fjällnära skog.

Det är naturligt att vi som myndig-
het får anpassa vår verksamhet efter 
rådande omständigheter – såväl 
politiska som väderbetingade. Men 
skogspolitikens grund i form av jäm-
ställda produktions- och miljömål 
står fortfarande fast. Skogsstyrelsens 
interna övergripande mål under 
2018 har en direkt koppling till de 
jämställda målen, att vi ska stärka 
naturvärden och möjliggöra ökad 
avverkning för ett hållbart samhälle. 

För att komma närmare detta mål 
har vi under året arbetat med både 
produktionsinriktade och miljö-
relaterade uppgifter – till stor del 

i dialog och samverkan med andra 
delar av skogssektorn. 

Exempelvis har samverkans-
processen för skogsproduktion 
fortsatt, där ett 30-tal olika aktörer 
deltar. En rapport med ett antal 
förslag för att öka skogsproduktionen 
gick ut på remiss i slutet av året 
och den slutliga rapporten väntas 
under början av 2019. En viktig 
utgångspunkt i arbetet är att målen 
för skogsproduktion, miljömål och 
insatser för andra samhällsmål  
behöver utvecklas tillsammans. 

Flera nya och förändrade  
regeringsuppdrag 2018 hade  
tydliga kopplingar till miljömålet.  
Vi inledde en landsomfattande 
inventering av nyckelbiotoper 
och förstärkte arbetet med natur-
vårdande skötsel och områdesskydd. 
Formellt skydd av skyddsvärda  
miljöer, tillsammans med åtgärder 
för att bevara och utveckla natur-
värdena i dessa områden, är viktiga 
förutsättningar för en hållbar 
utveckling i den svenska skogen.  
I det här arbetet har vi också märkt 
och kunnat tillmötesgå ett ökande 
intresse från markägare att själva 

anmäla skogar med höga natur-
värden för formellt skydd. 

Ett annat stort regeringsuppdrag 
till Skogsstyrelsen 2018 var att till-
sammans med flera andra myndig-
heter tillvarata jobbpotentialen inom 
de gröna näringarna – Naturnära 
jobb. Över 1 600 personer anställdes 
i Skogsstyrelsens arbetslag under 
året vilket var mer än vad som 
prognosticerades i början av året. 
De arbetade med naturvårdande 
uppgifter som annars inte hade blivit 
gjorda, till exempel röjningar längs 
vägar och vandringsleder, invente-
ring av källor, skötsel- och restaure-
ringsåtgärder i naturreservat, men 
även skötsel av grönytor och nöd-
stängsling på grund av sommarens 
torka. Regeringens förväntan var att 
det omfattande uppdraget skulle få 
en snabb start och Skogsstyrelsen 
har all anledning att känna stolthet 
över hur uppdraget genomfördes.

Herman Sundqvist
Generaldirektör

ETT OVANLIGT HÄNDELSERIKT ÅR I  SKOGEN 

G D  O M  2 0 1 8
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 KAPITEL 1:  SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT 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.

1  Proposition 1992/93:226
2  Proposition 2007/08:108
3  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/03142/SK
4  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/04161/SK
5  Näringsdepartementet Diarienummer: N2017/07851/SUN
6  Näringsdepartementet Diarienummer: N2019/00662/SUN

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 sam-
ordna uppföljning, utvärdering och 
rapportering av miljökvalitetsmålet 
Levande skogar. Skogsstyrelsen ska 
också samordna genomförande, 
utveckling, uppföljning och rappor-
tering av målet för friluftslivspoliti-
ken som avser tillgång till natur för 
friluftsliv på skogsmark. 

Den gällande skogspolitiken,  
En ny skogspolitik [1], beslutades år 
1993 och bekräftades år 2008 genom 
propositionen En skogspolitik i takt 
med tiden [2]. 

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

MILJÖMÅLET

Skogsmarkens naturgivna produk-

tionsförmåga 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. Skogspro-

duktionens inriktning ska ge handlings-

frihet i fråga om användningen av vad 

skogen producerar.

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 sam-
hället 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.

NATIONELLA  

SKOGSPROGRAMMET

Inom ramen för Sveriges nationella 
skogsprogram har Regeringen under 
2018 beslutat om en strategi [3] och 
en handlingsplan [4] som ska bidra till 
att programmets vision ”Skogen, det 
gröna guldet, ska bidra med jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioeko
nomi” ska kunna uppnås. 

Verksamheten regleras i grun-
den av Myndighetsförordningen 
(2007:515), Förordning (2009:1393) 
med instruktion för Skogsstyrelsen 
samt regleringsbrev för 2018 [5] [6].

SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG

K A P I T E L  1
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”Skogsstyrelsen är 
förvaltningsmyndighet 
under regeringen och 
har i uppgift att verka 
för att landets skogar 
sköts på ett sådant  
sätt att de skogs- 
politiska mål som  
beslutats av riks- 
dagen kan uppnås.”
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”Ekosystemtjänster  
är värden som 
ekosystemen till-
handa håller för oss 
människor och som 
bidrar till vårt väl-
befinnande. Skogens 
ekosystemtjänster 
har stor betydelse  
för vår välfärd.”
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 KAPITEL 2:  EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN I  SKOGEN

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
OCH UTVECKLINGEN I  SKOGEN

K A P I T E L  2

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

1  Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystem
tjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13.
2   Skogsstyrelsen 2018. Återväxternas kvalitet 
2017/2018. Statistiskt meddelande JO0311 SM 
1801

I början av 2018 publicerade 
Skogsstyrelsen rapporten Skogens 
ekosystemtjänster – status och 

påverkan [1]. I rapporten beskrivs de 
olika ekosystemtjänsterna närmare, 
hur mänsklig verksamhet påverkar 
dem samt en grundligare motivering 
till vår bedömning av deras status. 

I tabell 2:1 följer en genomgång av 
utvecklingen i skogen med utgångs-
punkt från skogens ekosystemtjänster. 

SKOGENS FÖRSÖRJANDE  

EKOSYSTEMSTJÄNSTER 

Timmer och massaved 

Produktionen av timmer och massaved 
är en viktig resurs för att Sverige ska 
kunna ersätta mindre hållbara material. 
Skogsstyrelsen följer upp detta genom 
att se hur skogsvård och avverkningar 
genomförs i skogsbruket av idag. 

Bättre föryngringar 
Föryngringarna håller fortsatt hög 
kvalitet enligt Skogsstyrelsens 
årliga återväxtuppföljning. [2] Vid den 
senaste uppföljningen hade 91 procent 

godtagbar kvalitet, att jämföra med 
drygt 70 procent vid millennieskiftet. 
Det allt bättre resultatet kan delvis 
förklaras av att plantering, som är en 
relativt säker föryngringsmetod, fort-
sätter att öka och utförs nu på omkring 

85 procent av föryngringsarealen. 
Ytterligare en förklaring är att resulta-
tet för naturlig föryngring blivit bättre. 
Användningen av naturlig föryngring 
har dock minskat under lång tid och 
fortsätter att minska. Jämfört med 

TA B E L L  2 : 1 .  S A M M A N FAT T N I N G  A V  S TAT U S B E D Ö M N I N G  

Ekosystemtjänst God Måttlig Otillräcklig 

Timmer och massaved 

Biobränsle 

Vilt 

Betesdjur och foder 

Skogsbär och matsvamp 

Dricksvatten 

Fisk från skogssjöar och vattendrag 

Genetiska resurser 

Övriga försörjande tjänster 

Klimatreglering 

Skador på skog och hur de kan förebyggas 

Skogens vatten och våtmarker 

Förebyggande av erosion och jordras 

Markens bördighet 

Biologisk mångfald 

Stabilitet och resiliens 

Skogens sociala värden 

Kulturmiljövärden 

Kunskap och information 
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plantering ställer naturlig föryngring 
större krav på kunskap och fler åtgär-
der vid rätt tidpunkt i skogsskötseln. 
Vid naturlig föryngring frånhänder sig 
skogsägaren dessutom möjligheten 
att använda förädlat skogsodlings-
material med högre tillväxtpotential. 
Resultatförbättringen för ”ingen 
åtgärd” de senaste åren har vi ingen 
bra, faktabaserad, förklaring till. Det 
är dock en liten del av föryngring-
arna (cirka 2 procent) som klassas 
som ”ingen åtgärd”.

Röjning 
Röjningens omfattning har varierat 
genom åren. Den årliga röjnings-
arealen har stadigt ökat sedan botten-
noteringen 1995 [3] men verkar under 
de senaste åren ha stabiliserat sig 
och ligger nu de senaste åren, enligt 
Riksskogstaxeringen, SLU, på cirka 
260 000 hektar per år [4].

Även om de årliga röjningsarealerna 
tidigare ökat under en rad av år har 
arealen med bedömt omedelbart 
röjningsbehov fortsatt att stiga. Nu 
tycks dock arealen med omedelbart 
röjningsbehov ha planat ut på drygt 
1,4 miljoner hektar [5]. 

Avverkning och tillväxt 
Under de senaste fem åren har den 
årliga bruttoavverkningen varit i 
medeltal cirka 90 miljoner skogs-
kubikmeter. [6] Avverkningsnivån 
ligger under den av Skogsstyrelsen 
bedömda högsta hållbara avverk-
ningsnivån på 95–100 miljoner 
skogskubikmeter för perioden 
2020–2029. [7]

Den areal som årligen föryng-
ringsavverkas har legat stabilt runt 
200 000 hektar de senaste 30 åren.  
 

3  SLU 2018. Skogsdata 2018. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen.
4  SLU 2018. Skogsdata 2018. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen.
5  SLU 2018. Skogsdata 2018, tabell 3.10 – Sveriges officiella statistik. Umeå, 2018
6  Skogsstyrelsen 2018. Bruttoavverkning 2017 Preliminär statistik. Statistiskt meddelande JO0312 SM 1801
7  Skogsstyrelsen 2015. Rundvirkes och skogsbränslebalanser för år 2013 – SKA15. Meddelande 3/2015
8  Skogsdata 2018. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. SLU.
9 Statens energimyndighet, 2015. Energiläget 2016 ET 2015:08. Av skogsindustrins förbrukning är cirka tio procent importerat virke (SCB 2016)

För avverkningssäsongerna 2012/ 
2013–2016/2017 var arealen i  
medeltal 183 000 hektar per år.  
Arealen som årligen gallras var 
under samma period i medeltal  
327 000 hektar. [8]

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

Biobränsle 

Trä från skogen genererar biobräns-
len 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 bioener-
gin nära en tredjedel av den totala 
svenska energikonsumtionen, cirka 
130 TWh, varav 85–90 procent 
härrör från den svenska skogen och 
skogsindustrin [9]. 

Uttag av grenar och toppar i föryng-
ringsavverkning har de senaste åren 
gjorts på cirka 40 000–80 000 hektar 
per år. Återföring av aska som kompen-
sation för uttaget har gjorts på cirka  
6 000–12 000 hektar per år. Skogs-
styrelsen arbetar med projekt för att öka 
återföringen av aska som kompensation 
för uttaget av grenar och toppar. Under 
2018 har en revision av Skogsstyrelsens 
rekommendationer för skogsbräns-
leuttag och kompensationsåtgärder 
genomförts och remissynpunkter 
har inhämtats. Under 2019 kommer 
remissynpunkter att bearbetas och 
nya rekommendationer fastställas.
 

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

Vilt 

Vilda djur upprätthåller viktiga pro-
cesser 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 

I det svenska energisystemet används bio-
bränslen till värme, industri, transporter  
och el – nära en tredjedel av den totala 
svenska energikonsumtionen.

Skogsstyrelsen arbetar med projekt för 
att öka återföringen av aska som kompen-
sation för uttaget av grenar och toppar i 
föryngringsavverkning.
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definieras som vilda däggdjur och 
fåglar som jagas av människan. 

Älgen är ett av djuren som domine-
rar i jaktsammanhang både vad gäller 
utbredning och antalet i våra skogar. 
Det skjuts omkring 85 000 älgar 
varje år i Sverige [10]. 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 Sverige. 

Att Sverige har friska viltstammar 
visar sig dels i en hög årlig avskjut-
ning 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.

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

10  Naturvårdsverket. 2018. Uppföljning av mål inom Älgförvaltningen. Naturvårdsverkets Skrivelse, Dnr: NV0887217

Betesdjur och foder 

Renskötselns utbredning berör halva 
Sveriges produktiva skogsmarksareal. 

Tillgången på bete under hela året 
är avgörande för antalet renar och är 
därför den ekonomiska basen i rennä-
ringen. Inte minst på vintern är till-
gången på bete begränsad. Vinterbetet 
finns mestadels i skogslandskapet. 

Ett arbete med systematisk uppfölj-
ning av skogsbrukets hänsyn till ren-
näringen 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. 

Efter rekrytering av specialister 
inom området skogsbruk – rennäring 
har arbetet med att höja kompeten-
sen i renskötsel hos Skogsstyrelsens 
handläggare av avverkningsärenden 
kunnat fortsätta. 

Renbruksplaner är ett viktigt 
verktyg för att beskriva samebyarnas 
markanvändning. De kan användas 

vid samråd mellan skogsbruk och 
rennäring och för att förbättra hän-
synen. 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 föryngringsavverk-
ning och byggande av skogsbilvägar. 
Enligt Centrala samrådsgruppen för 
skogsbruk – rennäring fungerar sam-
råden 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 gruv-
näring, vattenkraft och vindkraft för 
med sig. Återkommande problem-
områden är avverkning av hänglavs-
bärande skog, kraftig markberedning 
på marker med renlav, plantering av 
contortatall, oröjda ungskogar samt 
gödsling. 

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. 
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Måttlig status 
Skogsbrukets påverkan på rennäring-
ens förutsättningar är stor. Att få en 
fungerande förståelse mellan näring-
arna och att ta nödvändig hänsyn är 
förutsättningar för att näringarna 
ska kunna bedrivas hållbart.

Skogsbär och matsvamp 

I Sverige plockar vi kommersiellt 
mellan 10 000 och 20 000 ton vilda 
bär per år, vilket motsvarar cirka 2–4 
procent av den totala bärproduktio-
nen på svensk skogsmark. 

Förekomsten av skogsbär påverkas 
av skogsbruk. Oavsett om skogen 
blädas, kalhuggs eller gallras så 
påverkar det förutsättningarna 
för bären. Fältstudier gjorda på 
försöks ytor (effekter av olika nivå på 
skogskötselintensitet) i Bjurholm, 
Edefors och Harads visar på tydliga 
skillnader i bärförekomst beroende 
på skötselnivå [11]. Hård markbered-
ning ger mindre skogsbär.

Dagens skogsbruk med slut-
avverkningar (trakthyggen), 
maskinell markberedning, trädplan-
teringar och ibland också skogs-
marksgödsling medför en radikal 
förändring av skogsmarkens svamp-
samhällen. Om självföryngring 
tillämpas eller evighetsträd lämnas 
överlever mykorrhiza svamparna 
under den känsliga fasen efter 
slutavverkning. I annat fall försvin-
ner viktiga mykorrhizasvampar, och 

11  Brihem Andreas, Fältskiktsvegetationen 30 år efter beståndsanläggning. Sveriges lantbruksuniversitet, 2014.  
12  Anders Dahlberg, Professor vid SLU Uppsala, muntlig kommunikation.
13  SGUs hemsida https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaeraktuellmanad/ 20181203.
14  Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av dricksvattenutredningen. SOU 2015:51. 
15  Skogsstyrelsen 2016. Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn.  
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Rapport 2016/12.
16  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
17  Bergkvist, M. 2015. Kan Ölands grundvatten öka vid en uppdämning av de utgrävda dikena genom strandvallarna på Ölands östkust?  
Kandidatarbete 456, Lunds Universitet
18  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 smallscale flooding. Environ. Sci. Technol. 46, 80528060. dx.doi.org/10.1021 / es300845xl
19  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, 1314413151.
20  Hagström, L. 2013: Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 2013. Länsstyrelsen Kalmar län. Nr 420109011. 176 sidor.

måste återetablera sig från omgiv-
ningen i den nya skogen [12]. 

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 

Tillgången på vatten har uppmärk-
sammats de senaste åren och även 
dess kvalitet i form av lukt, smak, 
grumling samt innehåll av föro-
reningar och smittämnen. Torra 
somrar och nederbördsfattiga höstar 
och vintrar har medfört att grund-
vattennivåer i både små och stora 
magasin är lägre eller mycket lägre 
än normalt i stora delar av landet [13]. 
Enligt klimatscenarier framtagna av 
Sveriges geologiska undersökningar 
(SGU) för år 2100, beräknas grund-
vattnets årsmedelnivå höjas i större 
delen av Sverige utom i landets syd-
östra delar, där grundvattennivåerna 
i stället beräknas sjunka [14]. 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 
ökad brunfärgning 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 jord-
bruk eller industriell verksamhet, 
per ytenhet anses orsaka begränsad 
påverkan på ytvattenkvalitet är 
kontaktytan mellan brukad skogs-
mark och vatten stor. Det innebär att 
skogsbruk kvantitativt kan medföra 
en betydande påverkan. Skogsbrukets 
negativa påverkan på ytvattenkvalitet  
kan dock begränsas genom god 
hänsyn vid åtgärderna, som att 
förhindra körskador och lämna 
utströmningsområden och funktio-
nella kantzoner [15]. 
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 torvmark [16]. Idag 
pågår restaurering av våtmarker med 
syfte att öka vattnets uppehålls tid i 
landskapet. Det kan gynna vatten-
kvalitet och bidra till grundvatten-
bildning i vissa områden [17]  [18]  [19]  [20]. 

Måttlig status 
Med detta som bakgrund görs bedöm-
ningen att ekosystemtjänsten dricks-
vatten har måttlig status. Möjligheten 
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är god att med flera åtgärder och ny 
kunskap kunna höja statusen till god. 

Fisk från skogssjöar och vattendrag 

Enligt SCB uppskattades den 
tillvara tagna fångsten i sjöar och vat
tendrag till cirka 7 600 ton år 2015. 
Fritidsfiske omsätter miljardbe
lopp [21] (SCB JO 57 SM 1703). Cirka 
1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 
80 år säger att de fiskar varje år.

Skogsbrukets påverkan på eko
systemtjänsten kan minska genom 
att inte orsaka vandringshinder vid 
vattendragspassager i skogsbilväg
nätet (framförallt felaktigt placerade 
vägtrummor). Befintliga vandrings
hinder behöver åtgärdas. Skogsbru
ket har även stora möjligheter att 
bidra till bra kvalitet på lek och upp
växtområden, till exempel genom att 
lämna funktionella kantzoner och 
förhindra körskador i samband med 
skogsbruksåtgärder [22]. 

Uttag 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 
ned [23]. Både depositionen (nedfall 
från himlen) och skogens tillväxt 
försurar mer i söder än i norr, efter
som både nedfallet och tillväxten är 
högre i söder [24]. 

Det är väl känt att halterna av 
metylkvicksilver är höga i till exem
pel gädda och abborre [25]. Större 
delen av kvicksilvret i skogsmark 
kommer från deposition efter 
förbränning, men kan omvandlas, 

21  Statistiska centralbyrån, 2017. Fritidsfisket i Sverige 2015. Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske 
57 SM 1703. ISSN 1654-4117.
22  Andersson, E. et al. 2013. Målbilder för god miljöhänsyn. Skogsstyrelsen Rapport 2013/5
23  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. 
24  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
25  Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplan 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt.
26  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.

frigöras och transporteras till sjöar 
och vattendrag i samband med 
framförallt körning och markbered
ning [26]. Därför är det mycket viktigt 
att förhindra markpåverkan nära 
vattenmiljöer. Situationen bedöms 
likartad i hela landet.

Otillräcklig status 
Ekosystemtjänsten bedöms ha  
otillräcklig status i hela landet. 

Genetiska resurser 

Genetiska resurser har globalt sett 
betydelse för anpassning och skydd 
av ekosystem, landskap och produk
tionssystem. De är en förutsättning 
för att möta aktuella och framtida 
utmaningar för livsmedelsförsörj
ning, fattigdomsbekämpning och 
hållbar utveckling. Vidare är gene
tisk variation viktig för bland annat 
förädling, för att tillgodose etiska 
värden och som ett vetenskapligt 
referensmaterial för att belysa effek
ter 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 lämpat för platsen. Den natur
liga föryngringen, särskilt metoder 
där fröträd/skärmträd lämnas att 
beså marken, har minskat kraftigt 
under 2000talet till förmån för 
plantering. Under samma period har 
skogsodling med genetiskt förädlade 
plantor stadigt ökat. 

Tillgången på vatten har uppmärksammats 
de senaste åren. Torra somrar och neder-
bördsfattiga höstar och vintrar har medfört 
att grundvattennivåer i både små och stora 
magasin är lägre än normalt.

Förekomsten av skogsbär påverkas av 
skogsbruk. Oavsett om skogen blädas, 
kalhuggs eller gallras så påverkar det  
förutsättningarna för bären. 

Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 
år säger att de fiskar varje år och andelen 
kvinnor ökar.
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Vid föryngringen idag är nära 100 
procent av tallplantorna och 60–80 
procent av granplantorna förädlade. 
Skogsstyrelsen och Skogforsk har 
under 2018 påbörjat en dialog om 
lämplig användning av förädlade 
plantor. 

Måttlig status 
För gran och tall är ekosystem-
statusen för genetiska resurser svår 
att bedöma, både på bestånds- och 
landskapsnivå. Alm- och askskott-
sjukans 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 kemi-
kalier, trätjära, träd och växtextrakt 
med medicinsk eller näringsmässig 
användning, slöjdvirke och näver 
samt dekorativa material. Biobase-
rade 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 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 fram-
ställning av exempelvis mediciner, 
men detta är till stor del ett ännu 
outforskat område. 

27  Lundmark, T. 2018. Skogen kan räcka till mycket men inte till allt. Artikel i SLU/Future forests 
Skog & framtid 1*2018 s 10–13.
28  Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/klimatutslapp (Här är totala utsläppen från dikad mark fråndragna). (Hämtad 20190110)
29  Hjerpe m.fl. 2014. Utsläpp av växthusgaser från torvmark. JV rapport 2014/24.
30  Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket 2017. Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder. 
Skogsstyrelsen Rapport 2017/10. 
31  Drott A. 2016. Kunskapssammanställning – skogsbruk på torvmark. Skogsstyrelsen. Rapport 2016/3. 
32  Ansökan till LBPfond, Dnr 2017/4037
33  Prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen. Beslutat 1 december 2010. Riksdagen prot 2010/11:25.

God status 
Statusen för övriga produkter 
bedöms som god, med reservation 
att den kan utvecklas mot måttlig 
om statusen för ekosystemtjänsten 
timmer och massaved blir sämre, 
eller om konkurrensen om råvara 
blir stor.  [27] 

SKOGENS REGLERANDE  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Skogens möjlighet att reglera 
luftkvalitet, vatten och mark kan 
vara en god buffert för påverkan av 
ett förändrat klimat. Statusen för 
skogen som fortsatt konsument av 
koldioxid är god. Den har en viktig 
roll för reglering av vattens och 
markens egenskaper samt för att 
ersätta klimatnegativa material med 
förnyelsebar råvara. 

Klimatreglering 

Skogen har stor betydelse för klima-
tet, dels genom att den levererar 
relativt klimatneutral energi och 
förnybara material som hjälper 
samhället (även importländer) att 
undvika användning av klimat-
skadliga råvaror som fossila bränslen 
och cement, dels genom den  
på gående upplagringen av kol i 
biomassa och mark. Substitutions-
nyttan och förrådsökningen skattas 
här grovt till cirka 70–80 miljoner 
ton koldioxid per år varav förråds-
ökningen skattas till 40–50 miljoner 
ton koldioxid per år [28]. Det sker 
också en viss nettoupplagring av 
trä i byggnader. Dikning av skogs-
mark påverkar normalt växthusgas-
balansen i negativ riktning, speciellt 

i södra Sverige (cirka 3 miljoner ton 
koldioxid ekvivalenter per år) [29]. 
Övrig påverkan bedöms vara relativt 
marginell, inklusive skogsbrukets 
egen förbrukning av fossil energi. 

Skogsstyrelsen har bidragit på 
olika sätt för att göra uttaget av 
biobränsle mer hållbart (se avsnittet 
Biobränslen) och publicerat en  
rapport om samverkan inom miljö-
målsrådet [30]. Skogsstyrelsen har 
deltagit i en analys av kunskaps-
underlaget kring dikning [31] och tagit 
ett initiativ till försöksverksamhet 
kring återvätning av dikad skogs-
mark av klimatskäl [32]. 

God status 
Som helhet ger den svenska skogs-
förvaltningen nu en klimatnytta via 
leverans av energi, material (som 
möjliggör substitution) och förråds-
ökning som sammantaget är mång-
dubbelt större än de nettoutsläpp 
som dikade marker avger. Statusen 
kan därigenom betecknas som god. 

Skador på skog  

och hur de kan förebyggas 

Betesskador
Två planperioder om tre år har nu 
passerat efter att en ny älgförvaltning 
infördes år 2012. Älgbetesinvente-
ringen (Äbin) visar att betesskad-
orna i skogen ökar för Sverige som 
helhet. På uppdrag av regeringen 
har Naturvårdsverket med Skogs-
styrelsens medverkan utvärderat 
och analyserat älgförvaltningen med 
syfte att konkretisera de mål som 
riksdagen fastställt [33], samt vid behov 

KAPITEL 2:  EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN I  SKOGEN
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föreslå åtgärder som kan förbättra 
måluppfyllelsen. Naturvårdsverket 
avrapporterade i november 2018 [34] 
konkretiserade mål och beslut om 
att dessa ska vara utgångspunkter 
i en handlingsplan som tas fram 
under 2019. En uppföljning av målen 
kommer att ske årsvis. För de mål 
som rör skogen och som under året 
även beslutades i Skogsstyrelsens 
reviderade Viltskadepolicy [35] har 
uppföljning för 2018 genomförts och 
presenterades i december [36].

Sammantaget visar uppföljning av 

målen att tillståndet i skogen är mycket 

bekymmersamt. 

• Skador på tall: Åtta av landets 144 

älgförvaltningsområden klarar målet 

att högst fem procent av tall i ungskog 

34  Naturvårdsverket. 2018. Uppföljning av mål inom älgförvaltningen. Naturvårdsverkets Skrivelse, Dnr: NV0887217
35  Skogsstyrelsen. Viltskadepolicy. Protokoll nr H57/2018
36  Skogsstyrelsen. Skogseko nr 4 2018  https://www.skogsstyrelsen.se/omoss/vartidningskogseko/skogseko42018/viltskadorskaminskasmednyamal/ 
(Hämtad 20190205)
37  Rekrytering av lövträd beskriver processen när den unga plantan får växa sig gammal och ingå som en del i den fullvuxna skogen.

38  https://www.smhi.se/klimat/klimatetdaochnu/aretsvader/sommaren2018extremtvarmochsolig1.138134 
39  https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/25miljonerkubikmeterskogangripetavgranbarkborrenigotaland/ 

ska ha årlig viltskada. Inget älgförvalt-

ningsområde når upp till målet minst 

85 procent oskadade tallar.

• Foderbalans: 107 älgförvaltnings-

områden klarar målet med årsskador 

på gran under 1 procent.

• Ståndortsanpassning: 32 älgförvalt-

ningsområden klarar målet att inte 

föryngra med gran på tallmarker. 63 

älgförvaltningsområden klarar målet 

att minst en fjärdedel av marker som 

passar för gran och tall föryngras med 

tall.

• Rekrytering av lövträd [37] viktiga för 

biologisk mångfald: 56 älgförvaltnings-

områden klarar målen för rekrytering 

av rönn, asp, sälg eller ek.

Uppföljningen baseras på inventeringar 

utförda mellan 2015 och 2018.

Skadesvampar och insekter 
Sommaren 2018 var den varmaste 
och en av de torraste som någon-
sin noterats i Götaland, Svealand 
och sydöstra Norrland [38]. Flera 
skogsskadegörare har gynnats av att 
träden stressats av vattenbristen. 

Granbarkborren har haft två gene-
rationer i praktiskt taget hela landet. 
I Götaland har skadenivån ökat från 
en mycket låg nivå till 2,5 miljoner 
skogskubikmeter, vilket är mer än 
vad som någonsin uppmätts [39]. Det 
förekommer också relativt stora 
skador i Svealand och sydöstra 
Norrland. De nordligare skadorna 
är svåra att mäta eftersom en stor 
del av de angripna granarna ännu i 
november 2018 har gröna barr vilket 
gör skadorna svåra att upptäcka. 

F I G U R  2 : 2 .   T I L L S T Å N D E T  I  S K O G E N  A V S E E N D E  V I L T B E T E S S K A D O R
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Uppföljning andel oskadad tall, föryngring av tall på marker som passar för gran och tall och status för de betesbegärliga och viktiga lövträdslagen RASE (rönn, asp, sälg och ek).
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Angreppen som skedde efter mid-
sommar finns spridda överallt, vilket 
ytterligare gör det svårare att upp-
täcka dem. Bekämpningsområdet 
mot granbarkborre i norra Sverige 
kommer därför att bibehållas och 
kompletteras med ett nytt i södra 
Sverige under 2019.

På Gotland har torkan orsakat 
stora skador både på skogsplante-
ringar och på äldre tallskog. Den 
äldre skogen har även skador av 
Diplodia-svamp  [40].

I Norr- och Västerbotten har ung-
skogar med mycket stora multiskador 
på grund av främst älg, törskate-
svamp, knäckesjuka, granrost och 
skvattramrost identifierats. Centrala 
skogsskyddskommittén har tillsatt en 
särskild arbetsgrupp som ska studera 
problemet och föreslå motåtgärder [41].

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

Den fortsatta bekämpningen av 
almsjuka på Gotland befinner sig i ett 
osäkert läge på grund av osäkerhet i 
hur arbetet ska finansieras. Diskussio-
ner pågår mellan Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket om detta.

Stormar och skogsbränder 
Under 2018 drabbades inte Sverige 
av några större stormar. Vid ett par 
tillfällen deltog Skogsstyrelsen på 

40  Wågström, Karin, Skogsstyrelsen, Stockholm/Gotland distrikt. Muntlig källa.
41  Skogsstyrelsen. Minnesanteckningar från Centrala Skogsskyddskommitténs sammanträde 20181107
42  Høydal Ø.A., Breien H., Sandersen F. (2013). Forslag til kriterier for vernskog mot skred NGI Rapport 2012007801R. Oslo.

samverkanskonferenser inför storm 
med andra myndigheter.

Sommaren 2018 var unik i och 
med att Sverige drabbades av mer 
än 300 skogsbränder större än 0,5 
hektar. Sammanlagt berördes cirka 
21 000 hektar produktiv skogsmark 
och drygt 23 000 hektar total areal. 
Ungefär 2,1 miljoner skogskubik-
meter brandskadades. 

De största skogsbränderna var 
Kårböle i Hälsingland på totalt 9 000 
hektar (ha) (8 400 ha produktiv 
skogsmark), Lillåsen-Fågelsjö i 
Härjedalen på 3 900 ha (3 500 ha), 
Trängslet i Dalarna 3 500 ha (2 500 
ha) och Storbrättan i Härjedalen på 
950 ha (850 ha).

Bränderna kan påverka skogsägare 
genom att fastigheternas virkes-
förråd har minskat eller försvunnit, 
investeringar som gjorts har gått 
till spillo och sociala värden som 
till exempel jakt, bärplockning och 
friluftsliv påverkas negativt.  
Detta kompenseras till viss del av 
försäkringsbolagens skogsförsäk-
ringar, virkesköpande skogsföre-
tags inköp av virke och ersättning 
från staten om den brandskadade 
skogen blir naturreservat. Reger-
ingen har också beslutat om ett 
stödpaket på 72 miljoner kronor till 
branddrabbade.

Renskötseln har också påverkats 
då Storbrättan, Lillåsen/Fågelsjö 
och Trängslet innehöll en stor andel 
mark- och hänglavsbete, som nu gått 
förlorat.

Avverkningsresurser fick dirigeras 
om för att ta ut brandskadat timmer 
och sågverk ställas om för att såga 
upp den råvaran. I kapitel 12, Policy-
utveckling och extern samverkan 
redovisas de regeringsuppdrag 
Skogsstyrelsen fick i samband med 
bränderna.

Otillräcklig status 
Att den sammanvägda statusen 
bedöms vara otillräcklig, beror 
på viltskadornas omfattning, att 
stormskadorna utgör en stor andel 
av de abiotiska skadorna, samt 
erfarenheterna av den torra somma-
ren som tydligt visar att skogsbruket 
och samhället inte har anpassat sig 
tillräckligt för att möta den ökade 
skaderisken i ett förändrat klimat.

Förebyggande av ras och erosion

Vegetation, speciellt flerskiktad 
blandskog, anses bidra till stabili-
sering av instabila sluttningar och 
utgör därmed ett viktigt skydd mot 
erosion, ras och slamströmmar, 
liksom effekterna därav [42].

Slänter som lutar över 25 grader 
och består av morän med en hög andel 
sand och/ eller silt eller sediment av 
sand eller silt, samt har en hög grund-
vattennivå, anses ha förutsättning för 
erosion, ras eller slamströmmar.  
Markens vatteninnehåll samt bin-
dande vegetation får i dessa områden 
en stor betydelse för att förhindra att 
nämnda processer uppstår. 

Skogsskötsel, det vill säga inverkan 
på den stabiliserande och skyddande 

Brandförloppet i Enskogen gick snabbt och 
elden rusade fram. Bitvis är det nu bara 
svart stenig mark kvar. 

Granbarkborren har haft två generationer i 
praktiskt taget hela landet under 2018.

KAPITEL 2:  EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN I  SKOGEN
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 XXXXXX

Här var de största skogsbränderna  
sommaren 2018. Kartan visar skogs- 
bränder på minst 50 hektar.

Branden i Trängslet.  
Total brandskadad 
yta 3 500 hektar.

Branden i 
Lillåsen- 
Fågelsjö.  
Total brand-
skadad yta  
3 900 hektar.

Branden i 
Lillhärdal 
(Storbrättan).  
Total brand- 
skadad yta 
950 hektar.

Kårböle-bränderna 
(Enskogen, Ängra  
och Nötberget).  
Total brandskadad  
yta 9 000 hektar.
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vegetationen, inom dessa områden 
har således en stor betydelse för ero-
sion, ras och slamströmmar [43]  [44].  

Skogsstyrelsen arbetar utveck-
lande med området och nu finns 
det kartskikt över branta instabila 
områden tillgängliga för såväl skogs-
ägare som andra via Mina sidor och 
skogliga grunddata. Inom projektet 
hyggesfritt skogsbruk visar vi genom 
demonstrationsytor hur metoden 
kan vara fördelaktig inom branta 
instabila områden.

Otillräcklig status
Utifrån den ökande problematiken 
med varmare och blötare klimat, 
ökat tryck på avverkningsbar skog, 
uppmärksammade händelser där 
skogsbruksåtgärder bedömts vara 
den utlösande faktorn samt rådande 
kunskapsbrist, bedöms ekosys-
temtjänsten vara vid otillräcklig 
status. Särskilt känsliga områden 
i anslutning till bostäder, infra-
struktur och vattentäkter behöver 
uppmärksammas.

Skogens vatten och våtmarker 

Omkring hälften av Sveriges  
sjöar och vattendrag når inte en  
god ekologisk status enligt vatten-
myndigheternas senaste klass-
ning [45]. Majoriteten av alla sjöar  
och vatten drag har även för höga  
halter av kvicksilver och uppnår 
därmed inte god kemisk status [46]. 
Åtgärder som utförs i skogsbruket 
kan påverka vatten och våtmarker 
i både positiv och negativ rikt-
ning. Bland annat finns samband 
mellan körskador och uttransport 

43  Lundström, K., Andersson, M., Olsson, P., & Hedfors, J. 2016. Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. 
Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering. En beskrivning av framtagen 
metodik och presentation av resultat från testkörning. Skogsstyrelsen, Rapport 10:2016.
44  Lundström, K. & Lomander, A. 2016. Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. Slutrapport. Skogssty
relsen, Rapport 11:2016.
45  Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplaner 2016–2021.
46  Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplaner 2016–2021.
47  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.
48  www.skogsstyrelsen.se/malbilder/ (Hämtad 2018–01–16).

av metylkvicksilver till vatten-
miljöer [47]. Ny kunskap tillkommer 
hela tiden inom området och under 
2018 har Skogsstyrelsen därför 
påbörjat en litteratursammanställ-
ning om skogsbrukets inverkan på 
kvicksilvers rörlighet. 

Anpassad körning med skogs-
maskiner 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 miljöhän-
syn [48] och öppna data, exempelvis 
markfuktighetskartor. 

Två andra åtgärder inom skogs-
bruket som kan ha stor påverkan på 
vatten och våtmarker är dikesrens-
ning och skyddsdikning. Målbilder 
för dessa har arbetats fram under 
2018 och kommer att börja att 
implementeras under 2019. Mark-
avvattning (nydikning) är förbjuden 
i stora delar av landet och förekom-
mer i dag i mycket liten omfattning. 

Antalet överfarter över vattendrag 
i samband med föryngringsavverk-
ning har nästan halverats sedan 
början av 2000-talet. Det kan tolkas 
som att det har skett en beteende-
förändring 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 
senast tillgängliga hänsynsinvente-
ring 2015–2016. 

Sedan projektet Möjligheter att 
minska stabilitetsrisker i raviner och 
slänter vid skogsbruk och exploatering, 

som Skogsstyrelsen genomförde med 
ett antal andra myndigheter och som 
avslutades 2016, har Skogsstyrelsen 
fortsatt sitt arbete med att före-
bygga erosion och ras. Under 2018 
har Skogsstyrelsen tillhandahållit 
GIS-underlag över områden där det 
är fara för erosion och ras externt 
till såväl privata markägare via Mina 
Sidor, som till skogsbruk och tjänste-
män via kartvisningstjänst. Arbetet 
med att införa GIS-underlaget i 
Skogsstyrelsens interna handläggar-
stöd ha fortsatt. Interna och externa 
utbildningar har genomförts och 
informationsmaterial för webb har 
publicerats och en nedladdningsbar 
folder har tagits fram. Arbete med 
att ta fram kombinerade försöks- och 
demonstrationsområde över hyg-
gesfria metoder i branta erosions-
känsliga områden har påbörjats i 
Klarälvsdalen.

Hänsynsuppföljning av  
transport över vattendrag 
Vid ungefär 85 procent av föryng-
ringsavverkningarna sker transport 
över vattendrag utan att det får  
negativ påverkan på vattnet.  
Trenden har varit positiv för  
Svealand och tillsammans med 
Götaland har man det bästa  
hänsynstagandet i landet. 
Hänsynsuppföljning av kantzoner 
Under det senaste decenniet upp visas 
en svag men positiv utveckling när det 
gäller hänsyn till kantzoner. I senaste 
mätperioden var tre av fyra kantzoner 
lämnade utan anmärkning. Götaland 
och norra Norrland ligger under 
riksgenomsnittet men Götaland har 

KAPITEL 2:  EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN I  SKOGEN
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en positiv trend medan trenden i 
norra Norrland är negativ. Svealand 
och södra Norrland har legat över 
snittet de sista åren, men medan 
Svealand fortsätter att ligga högt ses 
en negativ trend för södra Norrland.

Måttlig status 
Statusen av ekosystemtjänsten Sko-
gens vatten och våtmarker bedöms 
som måttlig. Till följd av den snörika 
vintern, den enorma vårfloden följt 
av sommarens torka och fortsatt 
sjunkande grundvattennivåer, har 

samverkan mellan myndigheter kring 
vattenkvalitet och vattenkvantitet 
intensifierats under det gångna året. 

SKOGENS STÖDJANDE  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Skogens stödjande ekosystemtjäns-
ter uppnår inte en god status. Grun-
den för detta kan hittas i kör skador 
samt ett alltför likartat skogsbruk. 
Ett varierat skogsbruk skulle vara 
positivt för såväl biologisk mång-
fald, stabilitet och resiliens som för 
skogsmarken.

Markens bördighet 

Skogsstyrelsen arbetar framför allt 
med åtgärder för att säkerställa skogs-
markens långsiktiga produktionsför-
måga 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 områ-
den där riskerna för detta är stora. 

Uttag av biomassa medför att 
näringsämnen och ämnen som mot-
verkar försurning förs bort.  
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DIAGRAM 2:3. INGEN PÅVERKAN VID TRANSPORT ÖVER VATTENDRAG I OLIKA LANDSDELAR
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Trenden ser positiv ut utom för norra Sverige där är trenden 
negativ med endast cirka 45 procent oskadade vattendrag i 
samband med transport över.

Trenden är negativ för södra Norrland  
men positiv för Svealand.
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Uttag av grenar och toppar i 
föryngrings avverkning har de senaste 
åren gjorts på cirka 40 000–80 000 
hektar per år [49]. Återföring av aska 
som kompensation för uttaget har 
gjorts på cirka 6 000–13 000 hektar 
per år [50].
Skogsmarken påverkas av göds-
ling 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 [51]. 
Det pågår arbete med att ta fram 
målbilder för god miljöhänsyn 
för dikesrensning och skyddsdik-
ning. När det gäller körning med 
skogs maskiner har mycket arbete 
genomförts under de senaste åren för 
att förbättra hänsynen, bland annat 
med hjälp av målbilder för god miljö-
hänsyn [52]. Under 2017 utvecklades 
även metodik för uppföljning av  
hänsyn vid terrängkörning. 

Måttlig status 
Sammantaget bedöms statusen  
för skogsmarken som måttlig. 

49  Skogsstyrelsen 2008. Rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring. Meddelande 2008/2
50  Skogsstyrelsen 2018. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 20181206
51  Skogsstyrelsen 2018. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 20181206
52  Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/meromskog/malbilderforgodmiljohansyn/

Bördigheten bedöms som god men 
det finns också flera områden där 
tillståndet behöver förbättras. 

Biologisk mångfald 

Skogsbruket påverkar den biologiska 
mångfalden. Avverkning av skogar 
med höga naturvärden, markbered-
ning, skogsgödsling, markavvatt-
ning och plantering av främmande 
trädslag är några skogsbruksåtgärder 

som kan ha stora negativa effekter 
på biologisk mångfald, inte enbart i 
skogsmiljön utan även exempelvis i 
vattenmiljöer. För att den biologiska 
mångfalden ska bevaras behöver 
skogar med höga naturvärden 
undantas från avverkning. I vissa 
fall finns även behov av naturvår-
dande skötsel. Exempelvis bedöms 
naturvårdsbränningar och naturvår-
dande frihuggningar ha en positiv 
påverkan på biologisk mångfald. 
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 land-
skapet, och att dessa ligger tillräck-
ligt nära varandra utifrån arternas 
spridningsmöjligheter.

Med en god miljöhänsyn vid 
de skogsbruksåtgärder som vid-
tas kan negativa effekter på den 
biologiska mångfalden delvis 
motverkas, till exempel genom att 
systematiskt tillämpa skogssektorns 
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DIAGRAM 2:5. PÅVERKAN PÅ HÄNSYNSKRÄVANDE BIOTOPER, HELA RIKET

Ungefär 60 procent av biotoperna visas fullgod  
hänsyn vid föryngringsavverkning och så har  
det sett ut länge.
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För att den biologiska mångfalden ska  
bevaras behöver skogar med höga natur-
värden undantas från avverkning.
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gemensamt framtagna målbilder. 
För hänsynskrävande biotoper har 
uppföljningarna visat på en stabil 
nivå under lång tid där ungefär 60 
procent av biotoperna visas fullgod 
hänsyn vid föryngringsavverkning. 
Resultatet är relativt likt om man 
jämför de olika landsdelarna men 
påtagligt bättre hos övriga ägare 
jämfört med enskilda (69 procent 
respektive 51 procent i den senaste 
treårsperioden).

Otillräcklig status 
Det råder i dagsläget bland annat 
brist på arealer gammal skog med 
bibehållen skogskontinuitet, fler-
skiktade skogar och tillgång på död 
ved av olika kvaliteter och i olika 
miljöer. För det sistnämnda ser vi 
dock en positiv trend, att mängden 
ruttnande död ved på marken och 
äldre lövrik skog, som är viktig för 
många arter har ökat de senaste 
decennierna. Vissa skogliga miljöer 
är i starkt behov av naturvårdande 
skötsel.

Stabilitet och resiliens

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 samman-
hang kan beskrivas som ett mått 
på den hastighet med vilken ett 
ekosystem återgår till sitt föregående 
tillstånd efter en störning. Biolo-
gisk mångfald är bidragande till 
eko systemens resiliens då den har 
betydelse för ekosystemets stabilitet 
och möjlighet att motstå störningar. 

53  Skogsstyrelsen 2018. En analys av styrmedel för skogens sociala värden. Rapport 2018/7. https://bit.ly/2DYxlXL (Hämtad 20190110)
54  Folkhälsomyndigheten 2018. Kartläggning av hälsa i miljökvalitetsmålen  En samverkansåtgärd under Miljömålsrådet 20180904  
https://bit.ly/2rkhwD9 (Hämtad 20190110)

De naturliga störningarna av 
skogslandskapet har i flera avseen-
den minskat genom förebyggande 
åtgärder. Däremot har omfattningen 
av mänsklig påverkan på skogen 
ökat genom kortare omloppstider på 
grund av återkommande skogsbruk-
såtgärder. Resultatet riskerar att bli 
skogsekosystem med lägre biologisk 
mångfald som är känsliga för föränd-
ringar 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 inte i skogsmiljöer som de 
flesta invasiva arterna tillkommer, 
men utvecklingen mot allt tätare 
skogar och brist på viktiga struktu-
rer som död ved och riktigt gamla 
träd påverkar många hotade arter 
negativt. 

SKOGENS KULTURELLA  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Under 2018 har Skogsstyrelsen 
publicerat utredningen av styrmedel 
för skogens sociala värden [53] och 
dessutom varit aktiv i ett antal andra 
samverkansarbeten på myndighets-
nivå, bland annat:

• Temagruppen Hållbara städer  

och samhällen inom Fördjupad  

utvärdering 2019, lett av Boverket

• Hälsa som drivkraft i miljö-

måls arbetet [54], lett av 

Folkhälsomyndigheten

• Friluftsnätverket, lett av 

Naturvårdsverket

Skogsstyrelsen har under året arbe-
tat med att ta fram bra verktyg för 
uppföljning av hänsyn till skogens 
värden för friluftsliv och rekreation. 
Resultaten av detta kommer framö-
ver att ge ett bättre underlag för den 
årliga uppföljningen. Skogsstyrelsen 
följer årligen upp hänsyn till andra 
intressen vid skogsavverkning, till 
exempel hänsyn till kulturvärden. 

Vardagsrekreation i skog omfattar det vi gör på fritiden för att återhämta oss. Det kan till 
exempel handla om en promenad, friluftsaktiviteter som cykling eller träning och tävling.
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Skogens sociala värden – vardags-

rekration, upplevelseturism och 

folkhälsa 

Vardagsrekreation i skog omfattar 
det vi gör på fritiden för att åter-
hämta oss. Det kan till exempel 
handla om spontan lek, en prome-
nad, friluftsaktiviteter och fritids-
fiske 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 
för inhemska turister men även för 
internationella besökare. 

Att uppleva och vistas i skogsmiljö 
har potential att bidra till förbätt-
rad hälsa. Stillasittande och fysisk 
inaktivitet riskerar att göra oss 
sjuka. Många av de positiva hälso-
effekterna hänger ihop med ökad 
rörelseaktivitet, men det är inte hela 
förklaringen. Studier pekar på att 
skog och gröna miljöer är positiva 

55  57 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn Hämtad 2018–01–06

för att minska de stora hoten inom 
västerländsk folkhälsa – mental 
stress, inaktivitet och hjärt- och 
kärlsjukdomar. 

Skogssektorns gemensamma 
målbilder [55] för hänsyn till friluftsliv 
och rekreation vid skogsbruk kan ge 
positiva effekter på friluftsliv, upple-
velseturism och folkhälsa när 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 var-
dagsrekration, 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. Skill-
naderna 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 2018 inventerat och  
kontrollerat 494 föryngrings- 
avverkningar.

Otillräcklig status 
Resultaten växlar från år till år och 
ingen tydlig trend finns. Skogsstyrel-
sens hänsynsuppföljning visar dock 
att användandet av kulturstubbar 
ökar för varje år i hela landet och att 
där kulturstubbar används minskar 
skadorna. Vi bedömer statusen 
oförändrad.

Forn- och kulturlämningar är vanligt förekommande i skogslandskapet. Av de cirka 700 000 kända och registrerade lämningarna ligger drygt 
hälften i skogsmark. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen medan övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av skogsvårdslagen. 
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Kunskap och information – skogen 

som kunskapsbärare 

Ekosystemtjänsten Kunskap och 
information är betydelsefull genom 
att den bidrar till att tillgängliggöra 
och öka värdet av andra ekosystem-
tjänster från skogen. Till exempel 
bidrar kunskap om skogsskötsel till 
att öka värdet av ekosystemtjäns-
terna 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 mel-
lan 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 opå-
verkad av brukande. Sådan skog åter-
finns idag i huvudsak inom reservat 
och frivilliga avsättningar. 

Exploatering av skogsmark för 
andra samhällsändamål 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 möj-
ligheter 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 ekologisk status 
är till exempel viktiga för undervis-
ning 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 skogs-
bruk i form av reservat och frivilliga 
avsättningar. Det ser bra ut för den 
del av ekosystemtjänsten Kunskap 
och information som är kopplad till 
brukandet av skog.
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 KAPITEL 3:  LEDNING OCH STYRNING

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 lednings-
grupp finns, utöver generaldirektören, företrädare för avdelningar, regioner samt 
funktionerna kommunikation, HR, chefsjurist och ekonomi. 

Myndigheten är nationell, 
och med en lokal närvaro 
på cirka 80 kontor över 

hela landet. Huvudkontoret finns i 
Jönköping. Linjeorganisation fram
går av följande organisationsbild.

VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ 

Skogsstyrelsens styrelse beslutar  
om myndighetens vision och verk
samhetsidé. Vår vision är Skog till 
nytta för alla. 

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. 

VERKSAMHETSSTRATEGI  

OCH MÅLBILDER 

Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi 
för 2018–2020 låg till grund för 
verksamhetsplaneringen för 2018. 
Strategin beskriver hur Skogsstyrel
sen ska fullfölja uppdraget och hur 
vi arbetar för att nå myndighetens 
vision och verksamhetsidé. 

Strategin baserades på fyra målbilder 
som visade vägen mot det önskade 
tillståndet på tre års sikt. 

De mål bilder som låg till grund  

för styrningen 2018 var: 

• Målbild: Skogen för ett hållbart 

samhälle – Skogsstyrelsen som 

sektorsmyndighet  

Vi är drivande för en hållbar samhälls-

utveckling 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 kund - 

orienterad 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. 

LEDNING OCH STYRNING
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FIGUR 3:1. SKOGSSTYRELSENS ORGANISATION 2018
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• 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. 

Med utgångspunkt i vision och 
verksamhetsidé beslutade Skogs
styrelsens styrelse under 2018 om 
en ny verksamhetsstrategi för åren 
2019 – 2021[1] . 

Målstyrning och fokusområden

Målstyrningen utgår från verksam
hets strategins målbilder och strategi
punkter och riktas mot ett över
gripande mål. Det övergripande 
målet ska nås genom att styrningen 
inriktas mot ett antal fokusområden 
(se vidare kapitel 4, Mål och resul
tat). Utöver fokusområden finns 
kontrollområden. Kontrollområdena 
syftar till att följa upp viktig verk
samhet som måste fungera, oavsett 
fokus ett visst år. De hjälper oss att 
fokusera rätt i våra ”skauppgifter”.

VERKTYG FÖR LEDNING OCH STYR-

NING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 

Ledningsprocesser

Skogsstyrelsens planerings och upp
följningsmoment följer ett årshjul. 
Flödet under ett år beskrivs på en 
övergripande nivå i verksamhetssys
temet på följande sätt. Ekonomisk 
uppföljning och uppföljning av våra 
kontrollområden sker månadsvis, 
medan fokus områdena från och med 
2018 följs upp tertialvis.

Intern styrning och kontroll

Skogsstyrelsens policy för intern 
styrning och kontroll beskriver vårt 

1  Verksamhetsstrategi 2019-2021 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/organisation/vision-ide-och-strategi/verksamhetsstrategi-2019-2021.pdf
2  SFS 2007:603
3  SFS 2009:907

förhållningssätt till förordningen om 
intern kontroll,[2] hur ansvaret att leva 
upp till kraven är fördelat samt prin
ciperna för vår riskhantering. Enligt 
rutinen för riskhantering jobbar vi 
med risker i planeringen och uppfölj
ningen (se figur 3:2) på såväl nationell 
som avdelnings och regionnivå.

Styrelsen gör en bedömning av den 
interna styrningen och kontrollen 
utifrån en intern rapport med redo
visning av bland annat genomförda 
uppföljningar och granskningar i 
verksamheten, revisionsrapporter från 
externa och interna revisioner samt 
samlade intryck och bedömningar.

I rapporten till styrelsen beskrivs 
arbetssätt, kontrollåtgärder och 
utförda revisioner. Rapporten omfat
tar några utvecklingsområden samt 
slutsats och rekommendation till 
styrelsen. Slutsatsen i rapporten är 
att Skogsstyrelsens interna styrning 
och kontroll är betryggande samt att 
det finns struktur, system och arbets
sätt som möjliggör för ledningen att 
styra, följa upp och utvärdera verk
samhet och ekonomi på ett ändamål
senligt sätt. Rapporten pekar dock 
på en viss en förbättringspotential 
vad gäller underlag för beslut och i 
att säkra kvalitet och förbättra effek
tiviteten i verksamheten.

Miljöledningsarbete

I verksamhetssystemet har miljö
ledningsarbetet integrerats i våra 
planeringsprocesser. Under 2018 
skedde en omcertifiering av miljö
ledningsstandarden ISO 14001:2015. 
Enligt förordningen om miljöledning 
i statliga myndigheter[3] följer vi 
utsläpp av koldioxid vid tjänstere
sor och energianvändning i våra 
lokaler samt ställer miljökrav vid våra 
upphandlingar. Uppgifter om detta 
rapporterar vi till Naturvårdsverket 
tillsammans med hur vi använder 

ITverktyg för att effektivisera arbetet 
och att vi jobbar med resfria möten 
för att minska resandet i tjänsten.

VÄRDEGRUND, FACKLIG  

SAM VERKAN, JÄMSTÄLLDHET  

OCH MÅNGFALD 

Värdegrund

Värdegrunden har betydelse för 
arbetsmiljö och för verksamhet samt 
påverkar hur myndigheten uppfattas 
som arbetsgivare, vid myndighets
utövning och i annan verksamhet.  
Vi har under 2018 diskuterat vikten 
av vår värdegrund på chefsforum, 
våra medarbetardagar och vid våra 
fyra nationella introduktioner.  
Arbetet med värdegrunden, som 
utgår från statens gemensamma 
värde grund, ingår i vår förändrings
ledning och formuleras i värdeorden:

• respekt

• objektivitet

• effektivitet

• service

• legalitet

• fri åsiktsbildning

Kompetensförsörjning

Skogsstyrelsen är en kunskaps
myndighet och för att vidmakthålla 
den positionen är medarbetare med 
rätt kompetens och kvalifikationer 
en nyckelfaktor. Ambitionen är att 
vara en attraktiv arbetsgivare som 
förutom att attrahera och rekrytera 
medarbetare även arbetar med att 
behålla och utveckla medarbetare.

Under slutet av 2017 och början 
av 2018 rekryterade vi ett stort 
antal nya medarbetare, cirka 1 500, 
för att klara våra uppdrag. Främst 
anvisade och arbetsledare till 
arbetsmarknads projektet Natur
nära jobb men även till uppdrag för 
nyckel biotopsinventering, natur
vårdande skötsel och ökad volym 
områdesskydd. Vi har genomfört 
flera olika utbildningar för arbets
ledare, skogskonsulenter och övriga 
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befattningar. För att ge nyanställda 
medarbetare rätt förutsättningar 
att komma in i sina arbetsupp
gifter har vi under 2018 genom
fört fyra övergripande tredagars 
introduktionsutbildningar.

2018 har varit ett år med omfat
tande rekryterings och utvecklings
arbete förutom löpande kompetens
utvecklingsåtgärder. Totalt har vi 
dubblerat antalet interna kurser 
jämfört med föregående år.  
Förutom interna utvecklingsaktiviteter 
har vi genomfört konferenser för 
nyckelbiotopsinventering, områdes
skydd och arbete med drönare. 
Vidare har vi arrangerat seminarier 
om skogsproduktion och skador på 
skog i södra Sverige. 

I slutet av 2018 genomfördes vårt 
årliga chefsforum med fokus på håll
bara chefer och hållbara medarbetare.

Arbetsmiljö

Under 2018 har vi uppdaterat och 
arbetat om några rutiner. De nya, 
Anvisning – Kränkande särbehandling 
och trakasserier och Anvisning – Hot 
och våld, är nu bättre anpassade 
till gällande lagstiftning. Vi har 
även uppdaterat vår policy kring 
trafiksäkerhet. 

Under 2018 har två olika arbets
miljöutbildningar anordnats. Vid tre 
tillfällen under oktober samlades alla 
arbetsledare inom Naturnära jobb för 
en tvådagars arbetsmiljö utbildning. 
Under november månad hölls en 
arbetsmiljöutbildning under två 
dagar för chefer och skyddsombud. 

4  GS-facket är facklig organisation för skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.

Under det gångna året förlängdes 
företagshälsovårdsavtalet med  
Previa. Den hälso och arbets
miljöprofil som vi nu kan erbjuda 
alla Skogs styrelsens anställda stödjer 
mer än tidigare systematiskt arbets
miljöarbete och fokuserar mer på 
den sociala arbetsmiljön. 

Facklig samverkan

Arbetet med att se över det före
liggande samverkansavtalet har 
pågått under året och ett nytt avtal 
skrevs under i juni 2018. Avtalet 
har justerats något och vi har lagt 
till ytterligare en fråga, att när vi tar 
in skogliga entreprenörer ska detta 
samverkas med GSfacket[4]. 

Jämställdhet och mångfald

Från och med 2018 har jämställdhets
planen ersatts med Anvisning – Mål och 
åtgärder för jämställdhet och mångfald, 
i enlighet med de nya bestämmelser 
som började gälla 1 januari 2017 om 
aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen 
(Kap 3 §§ 1–13). Anvisningen beskri
ver hur vi fortlöpande ska genom
föra arbetet i fyra steg (undersöka, 
analysera, åtgärda, följa upp) inom 
följande fem områden:

1. arbetsförhållanden 

2. löner och anställningsvillkor 

3. rekrytering och befordran

4. utbildning och kompetensutveckling 

5. arbete och föräldraskap.

I juli 2016 beviljades Skogsstyrelsens 
kompetensutvecklingsprojekt Jämfald 

i skogen. Projektet har pågått från den 
1 september 2016 till den 30 juni 2018 
och medfinansierats av Europeiska 
socialfonden. Syftet med projektet 
var att ge Skogs styrelsens personal 
bättre förutsättningar och verktyg 
för att bidra till lika behandling, ökad 
tillgänglighet och jämställdhet. Vidare 
att genom ökad kunskap om alla dis
krimineringsgrunder bli medveten om 
vikten av ett gott bemötande gentemot 
kollegor, kunder och andra aktörer. 

Skogsstyrelsens jämställdhetsprogram
Myndighetens jämställdhetsprogram 
har pågått under hela 2018. Arbetet 
pågår till april 2019 och bedrivs 
inom fem områden:

• jämställdhetsintegrering i våra 

processer

• jämnare könsfördelning i 

arbetsmarknadsprojekt

• jämnare representation 

• könsfördelad officiell statistik

• webbinarium som utbildningsform.  

Programmet ska kartlägga, analy
sera och föreslå åtgärder för hur 
vi kan bidra till genomförandet 
av jämställdhetspolitiken enligt 
myndig hetens instruktion. En 
bred utbildningsinsats inom jäm
ställdhet pågår för närvarande för 
myndighetens samtliga chefer och 
process förvaltare. Jämställdhet och 
mångfald ingår från och med 2018 
dessutom som ett utförligt block i 
Skogsstyrelsens samlade introduk
tionsutbildning för nyanställda.

Vision
och idé

Verksamhets-
strategi

Flerårs-
plan

Verksamhetsplan 
och budget

Års-
rapport

Års-
redovisning

Strategi och Mål Planering Uppföljning

Ta fram
Vision 

och idé 

Ta fram
verksamhets-

strategi

Ta fram
planering &
utveckling 

i flerårs-
perspektiv

Ta fram
Skogs-

styrelsens
verksamhets-
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Årsredo-
visning

FIGUR 3:2. SKOGSSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS
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MÅL OCH RESULTAT

K A P I T E L  4

Under 2018 har myndighetens övergripande mål varit ”Stärka naturvärden och möjlig
göra ökad avverkning för ett hållbart samhälle”. 

Av figuren 4:1 framgår det 
övergripande målet och 
valda fokusområden.  

För respektive fokusområde 
identifierade avdelningar och 
regioner lämpliga åtgärder som 
samlades i handlingsplaner istället 
för som tidigare centralt fastställda 
ambitionsnivåer. 

Skogsavdelningen och regionerna 
har utifrån nationella fokusområden  
valt egna aktiviteter som är tänkta 
att medföra önskade effekter.  
Den nationella uppföljningen har 
baserats på hur väl i fas genom
förandet av handlingsplanerna  
har varit. Genomgående stödjer  
kontrollområdenas aktiviteter i 
fokusområdenas ambitioner.

RESULTAT OCH ANALYS,  

FOKUSOMRÅDEN 

Handlingsplanerna har följts upp 
tertialvis av avdelningar och regio
ner. Aktiviteterna ansluter i mångt 
och mycket till kontrollområdena 
och innefattar ofta utökad kompe
tensutveckling internt och externt 
samt samverkan.

Minskade skogsskador

Handlingsplanerna innefattade 
ofta arbete med viltskador i form 
av kompetensutveckling, informa
tion och samverkan. Den största 
delen av de planerade åtgärderna 

har genomförts. Konsekvenserna av 
sommarens torka har delvis medfört 
att planerade aktiviteter inte kunnat 
genomföras men de har istället 
ersatts av andra till följd av bränder 
och granbarkborrar.

Bättre naturvård

En betydande del av resursförstärk
ningarna 2018 berörde naturvård. 
Förstärkningarna inom områdes
skydd, naturvårdande skötsel och 
nyckelbiotopsinventeringen blev 
en grund för aktiviteterna i hand
lingsplanerna. Inom ramen för dessa 
satsningar har flertalet aktiviteter 
också genomförts. Några andra  
aktiviteter kopplade till de objekts
visa dialogerna och har, precis som 
dialogerna, nedprioriterats på grund 
av kompetensbrist till följd av den 
stora mängden insatser som efter
frågat naturvärdeskompetens.

Mer varierat skogsbruk

De planerade aktiviteterna kopplade 
till stor del till rådgivningskampanjen 
(se nedan under kontrollområden) 
samt hyggesfritt skogsbruk. De pla
nerade aktiviteterna bedöms till en 
hög grad vara genomförda.

Ökad digitalisering

Distansutbildning, rådgivning 
med etjänster och användning 
av drönare var vanliga inslag i 
handlingsplanerna. Sammantaget 
bedöms detta fokusområde vara det 
med lägst måluppfyllelse relativt 
planerade aktiviteter. Huvudsakligen 
beror detta på tidsbrist men i en 
del fall också på bristande externt 
intresse. 

MINSKADE
SKOGSSKADOR

BÄTTRE
NATURVÅRD

MER VARIERAT
SKOGSBRUK

ÖKAD
DIGITALISERING

Övergripande mål

Fokusområden

Stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle

FIGUR 4:1. ÖVERGRIPANDE MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN
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”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.”
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RESULTAT OCH ANALYS,  

KONTROLLOMRÅDEN 

De kontrollområden inklusive mått 
och acceptabla nivåer som beslutades 
inför 2018 framgår av nedanstående 
tabell 4:2.

SKOGEN FÖR ETT  

HÅLLBART SAMHÄLLE

Områdesskydd

Fullt anslagsutnyttjande har upp
nåtts vilket är en bedrift mot bak
grunden att anslaget ökat väsentligt 
de senaste åren och att vi inte var i 
takt med ambitionerna under året. 
Dessutom fanns oklarheter om  
fördelningen mellan ersättningar 
och administration samt hur even
tuella ersättningar inom fjällnära 
området skulle påverka belastningen. 

Bägge dessa faktorer ledde till slut 
också till en ännu högre ram för 
ersättningar. En bidragande faktor 
till att takten i bildande av områdes
skydd ökade väsentligt på slutet av 
året är sannolikt de politiska signa
lerna om kraftiga neddragningar 
av anslaget och därmed minskade 
möjligheter till ersättning 2019, 
vilket kan ha föranlett en ökad vilja 
att sluta avtal om områdesskydd hos 
markägarna. Se mer under kapitel 8, 
Områdesskydd.

NBI – Nyckelbiotopsinventering

Måttet ändrades under året från 
inventerad areal till att följa projek
tets uppfyllda milstolpar. Utfallet 
blev att samtliga milstolpar upp
nåddes. Se mer under kapitel 11, 

Inventering, uppföljning och utvär
dering samt kapitel 12, Policyutveck
ling och extern samverkan.

Inventering, uppföljning 

Hänsynsuppföljning
Ambitionerna har inte uppnåtts som 
följd av en medveten nedprioritering. 
Utfallet blev att 105 av planerade 
350 objekt inventerades. Fler objekt 
kommer istället att inventeras under 
2019. Prioriteringen berodde på 
kompetenskrockar med flera områden 
som kräver samma eller liknande 
kompetens, till exempel nyckelbio
topsinventeringen och områdesskydd. 
Se mer under kapitel 11, Inventering, 
uppföljning och utvärdering.

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT

TA B E L L  4 : 2 .  K O N T R O L L O M R Å D E N

Perspektiv Nr Kontrollområde Mått Enhet Acceptabel nivå

Skogen för ett  
hållbart samhälle 1 Områdesskydd Beslutad ersättning Tkr 90 % beslutad ersättning den 31 okt 

och 100 % den 30 nov

2 NBI - Nyckelbiotopsinventering Uppfyllda milstolpar St Målnivå fastställs i särskild ordning

3 Inventering, uppföljning Hänsynsuppföljning enl. plan St 350 (Tertialvis uppföljning)

4 Inventering, uppföljning Hänsynsuppföljning kulturmiljöer enl. plan St 500 (Tertialvis uppföljning)

5 Inventering, uppföljning Återväxtuppföljning enl. plan St 479 (Tertialvis uppföljning)

6 Tillsynsplan Miniminivåer enligt plan St Tertialvis uppföljning

7 Sektorsdialoger Enligt plan/uppföljning i sektorsråd St 31 (Tertial/årsvis uppföljning)

8 Lokala dialoger Enligt plan/uppföljning i regionala sektorsråd St 105 (Tertial/årsvis)

9 Objektsvisa dialoger Antal yrkesverksamma deltagare i objektsvisa 
dialoger med kvalitetsstämpel Delt. 835 deltagare

10 Rådgivningskampanj Deltagartimmar St 7910 deltagartimmar 

11 Grip on Life Givna mål (milstolpar) St Enligt tidplan

12 LBP Antal deltagare St 1300 deltagare

13 Naturvårdande skötsel Anslagsbelastning Tkr Enligt budget

Den effektiva  
organisationen 14 Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp vid bilkörning i tjänsten per 

tjänstgöringsdag inkl. "AF-dagar" g/dag Underskrida värdet vid utgången 
av 2017. 

15 Uppdrag Tjänstgöringsdagar UV-skog exkl UVGK St 9282 dagar

16 AF - arbetsmarknadsverksamhet Deltagare St Målnivå fastställs i särskild ordning

17 Hantering av avvikelser och 
externa synpunkter

Faktisk handläggning av avvikelser och externa 
synpunkter jfr. med det sätt som är beslutat St Noll fel

Den goda arbetsplatsen 18 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i % per månad % Jmf föregående års värde för 
perioden 

Ekonomi 19 Förvaltningsanslag 1:1 Anslagsbelastning 1:1 Tkr Enligt budget

20 Förvaltningsanslag 1:2 Anslagsbelastning 1:2 (ap1 och ap2), eget arb. Tkr Enligt budget

21 Uppdrag Resultat UV Tkr Nollresultat
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Hänsynsuppföljning kulturmiljöer
Ambitionerna för året har uppnåtts. 
Se mer under kapitel 11, Invente
ring, uppföljning och utvärdering 
samt kapitel 2, Ekosystemtjänster 
och utvecklingen i skogen.

Återväxtuppföljning
Ambitionerna för året har uppnåtts. 
Se mer under kapitel 11, Invente
ring, uppföljning och utvärdering 
samt kapitel 2, Ekosystemtjänster 
och utvecklingen i skogen.

Tillsynsplan

Drygt hälften av distrikten har 
nått nivån för alla sju mått i planen 
relativt ambitionen på 90 procent 
av distrikten. De flesta är dock nära 
ambitionerna och tillsynen har blivit 
allt enhetligare de senaste åren. 
Under 2018 är dock utvecklingen 
inte lika tydlig. Se mer under kapitel 
10, Ärendehandläggning och tillsyn.

Sektorsdialoger

26 av 31 dialoger är fullt genomförda 
vilket får betraktas som ett bra resul
tat. Se mer under kapitel 12, Policy
utveckling och extern samverkan.

Lokala dialoger

76 av 105 dialoger är fullt genom
förda. Verksamheten har till viss del 
fått prioriteras ner under året. Se 
mer under kapitel 12, Policyutveck
ling och extern samverkan. 

Objektsvisa dialoger

Utfallet blev 580 deltagare relativt 
ambitionen på 835. Detta är en följd 
av en aktiv nedprioritering beroende på 
tidigare nämnda kompetenskrock. 
Se mer under kapitel 6, Rådgivning.

Rådgivningskampanj

Utfallet blev över 13 000 delta
gartimmar vilket vida överstiger 

ambitionen på knappt 8 000 timmar. 
Till saken hör att extra finansiering 
tillsköts under sommaren som följd 
av ett regeringsuppdrag inom ramen 
för skogsprogrammet. Se mer under 
kapitel 6, Rådgivning.

Grip on life

Projektet har följt planen. Se mer 
under kapitel 12, Policyutveckling 
och extern samverkan.

LBP – Landsbygdsprogrammet

Rådgivningen har nått 1 338 
deltagare. Se mer under kapitel 6, 
Rådgivning.

Naturvårdande skötsel

Ambitionerna för året har över
träffats, trots att verksamheten är 
ny för flertalet distrikt. Dessutom 
berördes området av den kompe
tenskrock med andra verksam
heter som uppstod och innebar 
konkurrens om medarbetare med 
rätt kvalifikationer, som tidigare 
nämnts. Se mer under kapitel 8, 
Områdesskydd.

DEN EFFEKTIVA ORGANISATIONEN

Koldioxidutsläpp

Acceptabel nivå för koldioxidutsläpp 
vid bilkörning i tjänsten i gram per 
tjänstgöringsdag var att utsläppen 
för året skulle vara lägre än för 2017. 
Utfallet blev istället en marginell 
ökning, cirka 2,5 procent högre än 
utsläppen 2017. 

Uppdrag – tjänstgöringsdagar

Utfall för volymen mätt i antal tjänst
göringsdagar för villkors anställda 
inom den skogliga uppdragsverk
samheten (exklusive uppdrag inom 
arbetsmarknadsverksamheten) är 
9 119 dagar, cirka 150 dagar lägre 
än budgeterat. Se vidare kapitel 13, 
Uppdragsverksamhet.

Arbetsmarknadsverksamhet

Målet för kontrollområdet har varit 
att leverera det antal deltagare som 
var överenskommet i regerings
uppdraget Naturnära jobb, 1 457 st. 
Utfallet för 2018 blev 1 625 delta
gare. På grund av att finansiering 
för uppdraget saknas i reglerings
brevet 2019 har verksamheten i allt 
väsentligt avvecklats 31/12 2018. 
Avvecklingskostnader kommer dock 
att uppstå även 2019, bland annat 
till följd av att uppdraget till viss del 
bemannats med tillsvidareanställd 
personal.

Hantering av avvikelser  

och externa synpunkter

Kontrollområdet syftar till att säker
ställa att avvikelser och externa 
synpunkter hanteras på det sätt som 
beslutats i interna rutiner. Utfallet 
har varierat under året. Vid årets slut 
fanns 21 ohanterade ärenden, vilket 
också är ungefär det genomsnitt vi 
haft under året.

DEN GODA ARBETSPLATSEN

Sjukfrånvaro

Acceptabel nivå – sjukfrånvaro i pro
cent per månad jämfört med före
gående års värde för motsvarande 
månad. Sjukfrånvaron var under 
2018 3,8 procent, 2017 var den 4,5 
procent och år 2016 3,7 procent. 

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT

26 av de 31 sektorsdialogerna, liksom 76 av 
de 96 lokala dialogerna är fullt genomförda, 
vilket får betraktas som ett bra resultat. 
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EKONOMI

Förvaltningsanslag 1:1

Acceptabel nivå – anslagsbelastning 
enligt budget. Utfallet för förvalt
ningsanslaget 1:1 under 2018 har 
inneburit ett anslagssparande som 
uppgår till cirka 3 miljoner kronor 
(mnkr). Sparandet kan främst för
klaras av att en gradvis uppväxling 
gjorts av verksamheten under året 
utifrån den ökade finansiering som 
tillfördes inför 2018, vilket gjorde att 
anslagsbelastningen var lägre i  
början av året. Se anslagsredovis
ningen i den finansiella redovis
ningen för mer information.

Anslag 1:2

Acceptabel nivå – anslagsbelastning 
enligt budget. Kontrollområdet avser 
en delmängd av de olika posterna 
på 1:2 som används för eget arbete. 
Jämfört med ursprunglig budget har 
en underförbrukning för denna del 
av anslag 1:2 skett med 9,7 mnkr. 
Se anslagsredovisningen i den 
finansiella redovisningen för mer 
information.

Uppdrag

Utfall för det ekonomiska resultatet 
för den skogliga uppdragsverksam
heten (exklusive uppdrag inom 
arbetsmarknadsverksamheten) är 
2,9 mnkr, något bättre än budgete
rat. Resultatförbättringen förklaras 
främst av att de gemensamma 
kostnaderna har kunnat hållas på en 
lägre nivå än budgeterat. Se vidare 
kapitel 13, Uppdragsverksamhet 
angående det förändringsarbete som 
påbörjats under 2018.

EFFEKTUTVÄRDERING 

Effekterna i förhållande till vår stra
tegi och målstyrning har sedan 2011 
utvärderats varje år inom utvalda 
områden. Detta har gett möjligheter 

1  SYN är förkortningen på Skogsbrukets yrkesnämnd – ett partssammansatt organ som verkar för  
positiv utveckling av skogsbrukets praktiska yrkesutbildningar och arbetsmiljö.

att både utveckla processerna och 
ge underlag för strategiska beslut 
och prioriteringar mellan processer. 
Under 2018 har användning av resul
tatet från Hänsynsuppföljningen 
Kulturmiljöer (HK) och effekter av 
insatser för att öka arealen hygges
fritt skogsbruk effektutvärderats. 

Nyttjandet av resultaten från 
Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 
har utvärderats av Skogsstyrelsen 
medan utvärderingen av insatser för 
att öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
har gjorts av IVL, Svenska Miljö
institutet. Slutsatserna nedan är 
Skogsstyrelsens respektive IVL:s. 
Sammantaget visar utvärderingarna 
på vikten av en beskrivning av läget 
i skogen baserad på allmänt accepte
rade definitioner och metodik. Det 
är en viktig roll för myndigheten att 
se till eller bidra till detta.

Hänsynsuppföljning kulturmiljöer

Inventeringen Hänsynsuppföljning 
Kulturmiljöer (HK) har genomförts 
årligen sedan 2012. Resultaten från 
både HK och tidigare inventeringar 
har visat oacceptabelt höga skade
nivåer på kulturmiljöer i skogen 
som är orsakade av skogsbruk. Både 
Skogsstyrelsen och andra myndig
heter har på olika sätt under åren 
fört ut resultaten till berörda aktörer 
för att minska skadorna. Trots det 
har skadeläget fortsatt  
varit oacceptabelt. 

Utvärderingen slår fast att  
inventeringen bidrar starkt till 
att synliggöra frågan och lägga en 
grund för fortsatt arbete i form 
av standarder som definitioner, 
metodik etc. 

Mer specifika slutsatser om Hänsyns-

uppföljning Kulturmiljöer är följande: 

• Den har bidragit till formaliserad  

samverkan samt gemensamma  

definitioner, metodik och systematik 

för inventering av hänsyn till kultur-

miljöer i skogsbruket.

• Den har bidragit till ett intensifierat 

arbete för ökad hänsyn till kultur-

miljöer i skogsbruket. Gemensamma 

målbilder för god miljöhänsyn, 

branschgemensamma riktlinjer för 

hänsynstagande, utbildning av berörd 

personal och införande av egen-

uppföljning är exempel på det.

• Den tillhandahåller relevant och efter-

frågad information men kommunika-

tionen kan bli bättre. En tydlig signal 

från respondenterna är att effekten 

skulle förbättras dels om resultaten 

kommunicerades per län, dels om 

publiceringen kommunicerades tydli-

gare. Många tycker det är svårt att hitta 

informationen.

• Den bidrar till kompetensförsörj-

ningen inom området skogsbruk 

och kulturmiljöer. Resultaten från 

HK används i SYN [1]-utbildningarna. 

De är också med via målbilderna för 

god miljöhänsyn, som används i olika 

utbildningssammanhang.

• Inventerade objekt används mycket 

sparsamt i rådgivning och tillsyn.

Effektutvärdering av Skogsstyrelsens 

arbete för att öka arealen skogsmark 

som brukas med hyggesfria metoder

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft 
olika uppdrag från regeringen för att 
öka arealen skogsmark som brukas 
med hyggesfria metoder. 

Det gångna året har IVL (Svenska 
Miljöinstitutet) utvärderat myndig
hetens arbete med att öka kunska
pen om hyggesfritt skogsbruk och 
kontinuitetsskogar och sprida den 
bland aktörer inom skogliga sektorn. 

Skogsstyrelsens projekt för hyggesfritt 

skogsbruk har över tid haft två över-

gripande strategier:

• Olika former av generell kunskaps- och 

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT
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metodutveckling rörande hyggesfritt 

skogsbruk. 

• Operativa insatser för att sprida och 

överföra kunskap om hyggesfritt 

skogsbruk till skogliga sektorn, främst 

lokalt och regionalt till skogsägare och 

yrkesverksamma inom näringen. 

Skogsstyrelsen har inte fokuserat 
tillräckligt på att stärka incitamen
ten för olika aktörer att öka sin areal 
med hyggesfritt skogsbruk, en brist 
som IVL lyfter. Vi har inte heller 
lyckats vidareutveckla definitionen 
av hyggesfritt skogsbruk så att den 
blir mer mätbar och samtidigt all
mänt accepterad. 

Målet om att säkra virkesleveran
ser till industrin torde vara den vikti
gaste målkonflikten för utvecklingen 
av hyggesfritt skogsbruk.

Andra slutsatser i IVL:s analys av aktuell 

forskning, intervjuer och enkät är följande: 

• Insatserna är mer effektiva för 

målgruppen enskilda skogsägare 

än målgruppen yrkesverksamma/

tjänstepersoner.

• Informationsträffar, utbildningar och 

rådgivning håller god kvalitet och är 

uppskattade. Det är främst deltagar-

nas kunskapsnivå som ökar genom 

aktiviteterna, snarare än attityder och 

intresse för hyggesfritt skogsbruk. 

• Skogsstyrelsen uppfattas som en bra 

och kompetent dialogpartner, rådgivare 

och stöd av kommuner och statliga 

aktörer. Inställningen bland större 

skogsbolag och skogsägarföreningar 

varierar och de har inte anammat 

begreppet hyggesfritt skogsbruk fast  

de i många fall bedriver skogsbruk 

som faller inom ramen för hyggesfria 

metoder. 

• Arbetet med att utveckla provytor och 

demonstrationsområden är av stor 

2  Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020, Regeringskansliet juni 2018
3  Gemensam avsiktsförklaring – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030
4  GD-forum består av de myndigheter som undertecknat avsiktsförklaringen
5  Se Skogsstyrelsens meddelande 8/2016, Agenda 2030 – underlag för genomförande samt  
förstudierapporten Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete och agenda 2030 (dnr 2017/1611)

betydelse anser personal på Skogs-

styrelsen och inom skogsnäringen. 

• Om man strävar efter att fler skogs-

ägare ska arbeta med en relativt 

begränsad areal med hyggesfritt 

skogsbruk är aktiviteter för mål-

gruppen ”de redan frälsta”, och fokus 

på kunskapsutveckling, sannolikt det 

mest effektiva. 

Andra faktorer som, enligt IVL, 
hindrar utvecklingen är otydliga mål 
för politiken. Den tekniska utveck
lingen och branschens kunskap är 
också en flaskhals vid tillämpningen 
av hyggesfria metoder.

Till främjande faktorer hör upp
levelsebaserade värden och andra 
hänsynsmål som kan stärkas med 
hyggesfritt skogsbruk.   

SKOGSSTYRELSENS  

HÅLLBARHETSARBETE

Skogsstyrelsens hållbarhetsar
bete tar sin utgångspunkt i den 
svenska handlingsplanen [2] och den 
myndighetsgemensamma avsikts
förklaringen för Agenda 2030 [3]. 
Strategin och handlingsplanen för 
det nationella skogsprogrammet är 
också viktiga utgångspunkter.

Ett väl fungerande hållbarhetsar
bete åstadkoms med ett aktivt och 
engagerat ledarskap där hållbar
hetsfrågorna blir en naturlig del i 
ledarskapet och därmed i värde
grunden och organisationskulturen. 
Skogsstyrelsen har under året 
deltagit i myndighetssamverkan 
genom de aktiviteter som anordnats 
via GDforum [4].

Skogsstyrelsens verksamhet har 

inverkan på de flesta av målen i agendan 

och de mål där inverkan bedöms vara 

störst [5] är

• Mål 5, Jämställdhet

• Mål 6, Rent vatten och sanitet

• Mål 7, Hållbar energi för alla

• Mål 12, Hållbar konsumtion  

och produktion

• Mål 13, Bekämpa  

klimatförändringarna

• Mål 15, Ekosystem och 

biologisk mångfald

• Mål 16, Fredliga och 

inkluderande samhällen

Det behövs fortsatta insatser för 
att stärka verksamhetens bidrag till 
dessa och övriga mål. 

Skogsstyrelsens vision ”Skog till 
nytta för alla” passar väl ihop med 
Agenda 2030. Verksamhetsidén och 
verksamhetsstrategin har revide
rats för att tydliggöra kopplingen 
till Agenda 2030 och arbetet med 
hållbar utveckling. Syftet är att på 
ett bättre sätt integrera de globala 
målen för hållbar utveckling i 
planeringsarbetet så att de därmed 
ligger till grund för prioriteringar i 
verksamheten. Det bidrar också till 
att öka medvetenheten om agendan 
såväl internt som externt. För att nå 
ett långsiktigt resultat behöver hela 
verksamheten involveras i Agenda 
2030 och hållbarhetsarbetet.

Skogsstyrelsen arbetar med flera 
åtgärder för att utveckla hållbar
hetsarbetet vilket även innefattar 
högre och tydligare ambitionsnivåer. 
Åtgärderna berör områden som 
hållbarhetsbedömning, hållbarhets
redovisning, hållbar upphandling, 
jämställdhetsprogram och värde
grundsarbete samt att integrera håll
barhetsperspektiven och de globala 
målen i styrningen via till exempel 
besluts och ledningsprocesser och 
styrande dokument. 

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT
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Vårt verksamhetssystem och det 
processorienterade arbetssättet är en 
bra förutsättning för att kunna inte
grera hållbarhetsarbetet och Agenda 
2030 i verksamheten. 

Skogsstyrelsen har påbörjat ett 
arbete med hållbarhetsbedömning. 
Syftet är att ”hållbarhetssäkra” våra 
beslut genom att ta fram beslutsstöd 
som hjälp för att på ett bättre sätt 
beakta olika hållbarhetsaspekter i 
våra beslutsprocesser. I detta ingår 
också att betydelsen av biologisk 
mångfald och värdet av ekosystem
tjänster ska beaktas. Samverkan sker 
med Jordbruksverket i detta arbete. 
Arbetet har försenats men kommer 
att fortsätta under 2019.

I svenska myndigheters gemen
samma avsiktsförklaring framgår att 
myndigheterna ska kommunicera 
hållbarhetsarbetet ”på ett öppet och 
jämförbart sätt”. Skogsstyrelsen har  
bland annat därför inlett ett arbete  
med att ta fram en håll bar hets  
redovisning.

Den nationella upphandlingsstra
tegin lyfter fram vikten av offentlig 
upphandling som ett verktyg för 
att bidra till hållbar utveckling. 
Skogsstyrelsen deltar i Miljömålsrå
dets samverkansåtgärd Samverkan 
för en innovativ och miljömässigt 
ansvarsfull offentlig upphandling. 
Ett arbete pågår också för att kva
litetssäkra upphandlingsprocessen 
med avseende på förvaltning av avtal 
och uppföljning av ställda krav. Ett 
kvarstående behov är att tydliggöra 
myndighetens ambitionsnivå och 
vilka krav som ska prioriteras. 

Skogsstyrelsen bedriver under 
perioden 2017–2019 ett jämställd
hetsprogram för att stärka arbetet 
med jämställdhet och jämställdhets
integrering. Programmet omfat
tar insatser inom flera områden 
som exempelvis utbildning och 
jämnare könsfördelning i våra 

arbetsmarknadsprojekt (Naturnära 
jobb) samt andra delar av verksam
heten. Under programmets gång har 
Skogsstyrelsen även fått ett uppdrag 
från regeringen om att föreslå åtgär
der för en jämställd skogssektor. Se 
även kapitel 3, Ledning och styrning 
och kapitel 12, Policyutveckling och 
extern samverkan.

Det finns fortsatt ett stort behov 
av att involvera verksamheten i 
arbetet med Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveck
ling. Det har under året gjorts ett 
fåtal insatser i form av aktiviteter 
kopplat till några organisatoriska 
enheters arbetsplatsträffar och vid 
ett av avdelningarnas gemensamma 
ledningsgruppsmöten.

MÅL I BUDGETPROPOSITIONEN, 

INDIKATORER OCH RESULTAT

Målet för utgiftsområde 23 är att 
insatserna ska bidra till goda förut
sättningar för arbete och tillväxt i alla 
delar av landet, att de gröna näring
arna ska vara livskraftiga och bidra till 
klimatomställningen samt att natur
resurserna ska användas 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 produk
tionsförmåga tillvaratas samtidigt 
som hänsyn tas till natur, kultur och 
upplevelsevärden. När skog avverkas 
ska den ersättas med ny växtlig skog 
samtidigt som skogens övriga värden 
ska gynnas och skador minimeras. 
Inventeringar och uppföljningar 
tar fram beskrivningar om skogens 
tillstånd och hur åtgärder genomförs 
beträffande bland annat föryngringar, 
miljöhänsyn, skador på skogen 
och på kulturmiljöer. Bidraget till 
klimatomställning är starkast inom 
rådgivnings och kommunikations
området där vi tillhandahållit data, 
kunskap, guider och råd om skogens 
skötsel samt beredskap för hantering 
av skador på skogen. Inom Lands
bygdsprogrammet finns stöd för 
insatser på området. Vi har också 
arbetat för att minska våra koldiox
idutsläpp 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 

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT
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långsiktigt och utgöra en bas för livs
kraftiga näringar över hela landet. 
Arbetsmarknadsinsatserna kan lyftas 
särskilt som ett bidrag till syssel
sättning och integration.

INDIKATORER FÖR MÅLEN ENLIGT 

BUDGETPROPOSITIONEN

Dessa indikatorer beskriver skogs
sektorns utveckling i relation till 
målen i budgetpropositionen.

Avverkning och tillväxt

Preliminär avverkning för 2017 
beräknas till 90,9 miljoner skogs
kubikmeter [6] (m³sk). [7] Skogs
styrelsen bedömer att den högsta 
hållbara avverkningsvolymen för 
perioden 2020–2029 är 95–100 
miljoner m³sk [8]. 

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.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar

Den senaste årliga uppföljningen 
visade att Levande skogar inte kan 
nås till år 2020. Inom skogsbruket 
finns ökad vilja att leva upp till 
sektorsansvaret och många åtgärder 
har vidtagits. För flera skogstyper 
är bevarandestatusen dålig eller 
otillräcklig och många skogslevande 
arter är hotade.

För att nå målet behöver bland annat

• miljöhänsynen förbättras 

• skydd av skogar med höga naturvärden 

öka och

• naturvårdande skötsel öka.

6  Skogsstyrelsen statistiska meddelande JO0312 SM 1801.
7  Skogsstyrelsen 2015. Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2013 – SKA15. Meddelande 3/2015
8  Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15, Skogsstyrelsen Rapport 10 2015.
9  Skogsstyrelsens hemsida, www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/levande-skogar/ Hämtad 2018–12–20.
10  Skogsstyrelsens statistiska meddelande JO11 SM 1801. 
11  Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp Hämtad 2018-12-20
12  Sveriges officiella statistik, Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Vissa åtgärder ger effekt i miljön 
först på längre sikt [9].

Lönsamhet/pris/investeringar

År 2017 hade skogsbruket intäkter 
av virkesförsäljning på 26,8 miljarder 
kronor. Avverkningskostnaderna 
uppgick till 9,3 miljarder kronor 
och kostnader för skogsvård, vägar 
med mera uppgick till 4,1 miljarder 
kronor. Allt enligt Skogsstyrelsens 
preliminära beräkningar. Skillnaden 
mellan intäkter och angivna kostna
der är att betrakta som ett resultat 
för det samlade skogsbruket.

Sysselsättning

I skogsbruket utfördes under 2017 
knappt 16 400 [10] årsverken vilket 
indikerar en liten minskning jämfört 
med 2016. Den dominerande kate
gorin inom skogsbruket är skogs
entreprenörerna som utförde cirka  
8 800 årsverken.

Klimat

Sveriges klimatpåverkande utsläpp 
(utsläpp av växthusgaser) var 52,7 
miljoner ton år 2017. Jämfört med 
2016 är det en minskning med 0,5 
procent. Det sammantagna upp
taget (upptag av koldioxid minus 
utsläpp av växthusgaserna koldioxid, 
lustgas och metan) inom markan
vändningssektorn ligger fortsatt på 
en hög nivå år 2017. Nettoupptaget 
har ökat sedan år 1990 beroende 
på att tillväxten i skog och mark är 
större än avgången (avverkning och 
nedbrytning). Det totala nettoupp
taget inom sektorn ökade från cirka 
34 miljoner ton till cirka 44 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter under 

perioden 1990–2017. Inlagring av 
kol sker framförallt på skogsmark 
och främst i levande träd och växter 
samt mineraljord [11]. 

SLUTSATSER

• Under de senaste fem åren har den 

årliga bruttoavverkningen varit i 

medeltal cirka 90 miljoner skogs-

kubikmeter. [12] Avverkningsnivån ligger 

under den av Skogsstyrelsen bedömda 

högsta hållbara avverkningsnivån på 

95–100 miljoner skogskubikmeter för 

perioden 2020–2029. På kort sikt är 

således en ökning möjlig och på längre 

sikt bedöms avverkningsmöjligheterna 

kunna öka ytterligare.

• Skogsbruket är lönsamt. Ungefär 

hälften av bruttointäkten är täcknings-

bidrag. Samtidigt är trenden för virkes-

priser 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 rationa-

liseringskrav inom skogsbruket leder 

troligen till att antalet sysselsatta i 

traditionellt skogsbruk minskar.

• Nuvarande miljöarbete är inte till-

räckligt för att nå samhällets uppsatta 

miljömål för skogen. För att nå målen 

behövs både ökade offentliga insatser 

och insatser från privata aktörer.

• 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 

förnybara. Skogsråvara är en sådan 

förnybar resurs.

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT
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ANSTÄLLDA I SKOGSSTYRELSEN 

Andelen kvinnor med ledningskom
petens var 2018 43 procent, vilket är 
något lägre än 2017 då motsvarande 
siffra var 48 procent. Andelen kvin
nor med kärnkompetens ligger kring 
34 procent vilket är ungefär den nivå 
det legat på de senaste åren.

Antalet anställda inklusive anvisade 
31 december 2018 var 2304, varav 
662 kvinnor och 1642 män. Antalet 
årsarbetskrafter under året var 1703. 
Dessa siffror inkluderar anställda som 
anvisats via Arbetsförmedlingen (AF).

Antalet anställda 31 december 
2018 exklusive anvisade via AF, var 
946 (746 år 2017), varav 387 kvinnor 
och 559 män. Under året har Skogs
styrelsen ökat antalet anställda, både 
tillsvidare och visstidsanställda, 
med anledning av de nya uppdrag 
som ålagts myndigheten. 

Genomsnittsåldern var 44 år (47 
år 2017) och likaså medianåldern 
var 44 år (48 år 2017). Minskningen 
i genomsnittsålder kan förklaras av 
den stora personalrekryteringen 
under året, där framför allt yngre 
medarbetare har anställts. 

Sjukfrånvaro

Ohälsotalen ligger totalt sett på en 
lägre nivå än föregående år. Frånva
ron har minskat i alla nedan redovi
sade åldersgrupper. 

Långtidssjukfrånvaron utgör en 
procentuellt hög andel av den totala 
sjukfrånvaron, en andel som däre
mot minskat de senaste åren. Anta
let sjukdomsfall i denna kategori 
är lågt, men få enskilda personers 
frånvaro har stort genomslag på 
sjuktalets totala storlek.

VERKSAMHETENS OMFATTNING 

I följande kapitel redovisas utförd 
verksamhet per verksamhetsområde. 
Verksamheten under 2018 samman
fattas i siffror enligt tabell 4:5.
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TA B E L L  4 : 3 .  A N S T Ä L L D A ,  A N D E L  K V I N N O R  O C H  M Ä N ,  A N S T Ä L L D A  M E D 
K Ä R N   O C H  L E D N I N G S K O M P E T E N S

TA B E L L  4 : 4 .  S J U K F R Å N V A R O 

2018 2017 2016 2015

Antal anställda per 31/12 2304 901 1395 944

-kvinnor 662 304 - -

-män 1642 597 - -

Antal årsarbetskrafter  1703 1176 854 1035

-kvinnor  485 315 261 295

-män  1218 861 593 740

Genomsnittsålder 44 47 48 48,5

-kvinnor 43 45 - -

-män 44 47 - -

Anställda med kärnkompetens*), (%)     

-kvinnor 34 31 33 31,5

-män 66 69 67 68,5

Anställda med ledningskompetens**), (%)     

-kvinnor 43 48 48,7 34

-män 57 52 51,3 66

2018 2017 2016 2015

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

-kvinnor 4,5 5,3 5,4 5,0

-män 3,4 4,3 3,0 4,0

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)  
i förhållande till total sjukfrånvaro, (%) 24,8 34,6 50,1 38,2

-kvinnor 34,4 39,1 - -

-män 19,5 32,6 - -

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år  
eller yngre, (%) 4,5 5,2 2,3 4,9

-kvinnor 4,9 5 - -

-män 4,4 5,2 - -

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30–49 år, (%) 3,3 4,9 4,8 4,8

-kvinnor 4,4 5,8 - -

-män 2,8 4,4 - -

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år  
eller äldre, (%) 3,9 4 3,0 3,9

-kvinnor 4,7 4,5 - -

-män 3,6 3,9 - -

*) Kärnkompetens - personal med sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.  
**)  Ledningskompetens - personal med formellt personalansvar som har till uppgift att planera och leda myndighetens  
 verksamhet på olika nivåer, oberoende av vad ledningsuppgifterna avser.

Från 2017 redovisas alla nyckeltal med könsuppdelning. All statistik från föregående år kan däremot inte redovisas.
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TA B E L L  4 : 5 .  S A M M A N S T Ä L L N I N G  A V  V E R K S A M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  T K R 

2018 2017 20167)

Rådgivning 1)    

Årsarbetskraft, totalt 59 57 62

Årsarbetskraft, män 38 37 40

Årsarbetskraft, kvinnor 21 20 22

Intäkter av anslag 56 431 50 767 57 806

Övriga intäkter 10 160 10 238 10 051

Kostnader -66 591 -61 005 -67 857

Resultat 0 0 0

Kommunikation

Årsarbetskraft, totalt 8 9 11

Årsarbetskraft, män 3 3 3

Årsarbetskraft, kvinnor 5 6 8

Intäkter av anslag 13 328 14 579 14 183

Övriga intäkter 17 166 158

Kostnader -13 345 -14 745 -14 341

Resultat 0 0 0

Tillsyn 2, 3)

Årsarbetskraft, totalt 76 77 129

Årsarbetskraft, män 50 54 92

Årsarbetskraft, kvinnor 26 23 37

Intäkter av anslag 80 513 80 873 125 632

Övriga intäkter 636 918 1 007

Kostnader -81 184 -81 706 -126 599

Resultat -35 85 40

Ärendehantering 3)

Årsarbetskraft, totalt 53 49 0

Årsarbetskraft, män 34 33 0

Årsarbetskraft, kvinnor 19 16 0

Intäkter av anslag 47 233 45 115 0

Övriga intäkter 392 197 0

Kostnader -47 625 -45 312 0

Resultat 0 0 0

Inventering, uppföljning och utvärdering

Årsarbetskraft, totalt 62 44 36

Årsarbetskraft, män 40 28 25

Årsarbetskraft, kvinnor 22 16 11

Intäkter av anslag 66 109 46 650 38 916

Övriga intäkter 332 182 152

Kostnader -66 441 -46 832 -39 068

Resultat 0 0 0

2018 2017 20167)

Områdesskydd    

Årsarbetskraft, totalt 82 53 61

Årsarbetskraft, män 46 35 41

Årsarbetskraft, kvinnor 36 18 20

Intäkter av anslag 4) 480 506 269 779 291 497

Övriga intäkter 290 552 317

Kostnader -480 796 -270 331 -291 814

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd - LBP behörig myndighet

Årsarbetskraft, totalt 16 15 15

Årsarbetskraft, män 5 5 4

Årsarbetskraft, kvinnor 11 10 11

Intäkter av anslag 13 196 12 508 12 466

Övriga intäkter 327 75 77

Kostnader -13 523 -12 583 -12 543

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd - Övrigt

Årsarbetskraft, totalt 8 14 21

Årsarbetskraft, män 6 11 14

Årsarbetskraft, kvinnor 2 3 7

Intäkter av anslag 4) 11 157 13 772 19 655

Övriga intäkter 28 104 114

Kostnader -11 185 -13 876 -19 769

Resultat 0 0 0

Policyutveckling och extern samverkan

Årsarbetskraft, totalt 150 127 119

Årsarbetskraft, män 93 81 78

Årsarbetskraft, kvinnor 57 46 41

Intäkter av anslag 157 534 132 182 131 000

Övriga intäkter 18 628 17 305 15 337

Kostnader -176 162 -149 487 -146 337

Resultat 0 0 0

Resultat Offentligrättslig verksamhet 
och kapitalförändring -35 85 40

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT



SKOGSSTYRELSEN     41ÅRSREDOVISNING 2018

F O R T S Ä T T N I N G .  TA B E L L  4 : 5

2018 2017 20167)

Skogliga tjänster    

Årsarbetskraft, totalt 70 63 78

Årsarbetskraft, män 59 56 69

Årsarbetskraft, kvinnor 11 7 9

Övriga intäkter 71 695 76 772 71 369

Kostnader -68 816 -76 684 -73 186

Resultat 2 879 88 -1 817

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 

Årsarbetskraft, totalt 0 529 174

Årsarbetskraft, män 0 450 149

Årsarbetskraft, kvinnor 0 79 25

Övriga intäkter 1 813 252 062 107 204

Kostnader -8 225 -251 293 -107 147

Resultat -6 412 769 57

Naturnära jobb

Årsarbetskraft, totalt 962 0 0

Årsarbetskraft, män 771 0 0

Årsarbetskraft, kvinnor 191 0 0

Intäkter av anslag 112 282 0 0

Övriga intäkter 354 594 0 0

Kostnader -466 876 0 0

Resultat 0 0 0

Tjänsteexport 

Årsarbetskraft, totalt 0 0 0

Årsarbetskraft, män 0 0 0

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 0

Övriga intäkter 216 358 67

Kostnader -200 -375 -69

Resultat 16 -17 -2

Resultat Uppdragsverksamhet -3 517 840 -1 762

2018 2017 20167)

Fastighetsförvaltning    

Årsarbetskraft, totalt 3 4 5

Årsarbetskraft, män 3 4 5

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 0

Övriga intäkter 8 755 5 526 7 799

Kostnader -5 727 -6 414 -7 959

Resultat Fastighetsförvaltning 3 028 -888 -160

Ledning- och stödfunktioner  
(intern verksamhet)5)    

Årsarbetskraft, totalt 154 135 143

Årsarbetskraft, män 70 64 73

Årsarbetskraft, kvinnor 84 71 70

Totalt    

Årsarbetskraft, totalt 1 703 1 176 854

Årsarbetskraft, män 1 218 861 593

Årsarbetskraft, kvinnor 485 315 261

Intäkter av anslag 6) 1 038 289 666 225 691 155

Övriga intäkter 6) 467 883 364 455 213 652

Kostnader -1 506 696 -1 030 643 -906 689

Resultat -524 37 -1 882

1) Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer.  
2) Här ingår offentligrättslig verksamhet. 
3) 2016 ingår Ärendehantering i Tillsyn. 
4) Här ingår fr o m 2017 även finansiering med anslag 1:1. Motsvarande justering har gjorts 2016. 
5) Här redovisas det 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 övriga intäkter och kostnader.

KAPITEL 4:  MÅL OCH RESULTAT
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MILJÖARBETE

K A P I T E L  5

Skogsstyrelsen arbetar för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riks
dagen har fastställt ska nås vilket alla delar av verksamheten kan bidra till. Arbetet 
för att nå miljömålen är integrerat i vårt verksamhetssystem och våra processer. 
Detta kommer exempelvis till uttryck i verksamhetsstrategin och i mål och fokus
områden för verksamheten. Delar av generationsmålet och några miljökvalitetsmål 
berörs mer än andra av Skogsstyrelsens verksamhet. 

I det följande redogörs närmare 
för vilka miljömål som berörs 
samt vad som hänt under året. 

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.

Av de sexton miljökvalitetsmålen 
finns tydliga kopplingar till skog, 
skogsbruk och Skogsstyrelsens  
verksamhet för mer än hälften av 
målen. Miljökvalitetsmålet Levande 
skogar är givetvis centralt i samman
hanget för vilket Skogs styrelsen även 
har 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. 

LEVANDE SKOGAR OCH ÖVRIGA 

MILJÖKVALITETSMÅL

Skogsstyrelsen följer årligen upp 
miljökvalitetsmålet Levande skogar, 
såväl regionalt som nationellt.  

Under 2018 har Skogsstyrelsen 
genomfört en fördjupad utvärdering 
av Levande skogar. Myndigheten  
deltar också i det länsvisa arbetet 
med åtgärdsprogram för miljö
målen som länsstyrelserna ansvarar 
för. Under året har Skogsstyrelsen 
genomfört många aktiviteter som 
bidrar till ökad måluppfyllelse av 
generationsmålet, Levande skogar 
och flera andra miljökvalitetsmål. 
Nästan all verksamhet som bedrivs 
påverkar något miljökvalitetsmål, 

Generationsmålet är det övergripande målet 
som visar inriktningen för Sveriges miljö
politik. Målet ger vägledning om de värden 
som ska skyddas och den omställning av 
samhället som behöver ske inom en gene
ration för att nå miljömålen. 
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 XXXXXX

”Av de sexton miljö kvalitets
målen finns tydliga kopplingar 
till skog, skogsbruk och Skogs
styrelsens verksamhet för mer 
än hälften av målen.”
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och dessa verksamheter beskrivs i 
andra kapitel i årsredovisningen. 
Olika aktiviteter påverkar och för
stärker varandra. 

Många av Skogsstyrelsens akti
viteter syftar till att påverka andra 
aktörer till att genomföra åtgärder i 
form av frivilliga insatser. 

SKOGSSTYRELSENS MILJÖARBETE 

I skogspolitiken finns ett produktions
mål och ett miljömål. Aktiviteter 
som kan kopplas till miljömålet, till 
exempel arbete med områdesskydd i 
form av biotopskydd och naturvårds
avtal eller tillsyn enligt miljöbalken, 
är en viktig del av myndighetens 
miljöarbete. I det bredare perspektiv 
som miljöpolitikens generationsmål 

1  Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2018  
http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-atgardslista-2018.pdf (Hämtad 20190116.)
2  Se även Miljömålsrådets delredovisning  
http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-delredovisning-20181018.pdf (Hämtad 20190123)

och miljökvalitetsmålen med tillhö
rande preciseringar anlägger, utgör 
även aktiviteter med tydlig koppling 
till skogspolitikens produktionsmål 
ett viktigt bidrag. Exempelvis är till
syn av återväxter och rådgivning om 
röjningsbehov viktiga aktiviteter i 
arbetet med att bibehålla ekosystem
tjänsten skogsråvara. Det medger en 
god hushållning med naturresursen 
skog som i sin tur kan ge förutsätt
ningar för att andelen förnybar 
energi kan öka. Dock är skogsråvara 
en av många ekosystemtjänster i 
skogen. En ensidig inriktning mot 
att maximera skogsproduktionen 
skulle innebära en mängd negativa 
effekter på skogsekosystemens biolo
giska mångfald och resiliens samt på 

övriga ekosystemtjänster. På samma 
sätt skulle en ensidig inriktning mot 
att maximera biologisk mångfald 
få betydande negativa effekter på 
skogsproduktionen.

MILJÖMÅLSRÅDETS  

SAMVERKANSÅTGÄRDER

Under året har Skogsstyrelsen deltagit 
i flera av Miljömålsrådets samver
kansåtgärder. [1] Vissa av åtgärderna 
har avslutats under året medan andra 
påbörjats. [2] För några av samver
kansåtgärderna har Skogsstyrelsen 
ansvarat för att samordna och driva 
arbetet. I nedanstående tabell görs 
en översiktlig redovisning av Skogs
styrelsens insatser.

Miljömålssystemet består av ett generations
mål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål 
inom områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål 
är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. 

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det  
tillstånd i den svenska miljön som miljöar
betet ska leda till.

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt och djurliv

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Samverkansåtgärd Resultat

Samarbete kring utveckling av inventering  
av skogslandskapets nyckelbiotoper

Åtgärden har bedrivits kopplat till den pågående samverkansprocessen 
om nyckelbiotoper inom skogssektorn och då som en del i påbörjandet 
av en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Diskussioner 
har förts mellan merparten Skogsstyrelsens distrikt och berörda läns-
styrelser om var resurser bör satsas i respektive län. Se även kapitel 12, 
Policyutveckling och extern samverkan.

Analys av skötselbehov som en del i arbetet med  
en strategi för naturvårdande skötsel i skogen

Under 2018 har ett omfattande arbete med analys av skötselbehov i 
skyddade områden genomförts. Sammanställning av resultaten pågår. 
Underlaget från kartläggningen ger förbättrad kunskap om skötselns 
betydelse för bevarandet av natur värden i skogen och nödvändiga 
förutsättningar för det framtida arbetet med naturvårdande skötsel. 
Gemensamma termer och definitioner för naturvårdande skötsel har 
tagits fram. Se även kapitel 12.

Förstudie gemensamma riktlinjer i skogsbruksärenden I förstudien har behovet av gemensamma riktlinjer analyserats för fem 
olika tillsynsområden (ärendetyper). Fortsatt arbete behövs kring hur 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen ska hantera ärenden om skogsbruks-
åtgärder i Natura 2000-områden. För övriga tillsynsområden bedöms 
att arbete redan pågår eller att behovet är litet.  
Se även kapitel 10, Ärendehandläggning och tillsyn.

Samverkan om Geodata skog – uppdatering och  
utveckling av skogliga grunddata med hjälp av  
laserskanning

Den förnyade laserskanningen (dvs. datainsamlingen) har påbörjats  
under 2018. Samverkan kring skogliga grunddata (dvs. de produkter 
som tas fram utifrån laserskanningen) har försenats men är nu igång 
och referensgruppen kommer att ha ett första möte i början av 2019.

Utveckla ett mer inkluderande arbetssätt för samlad  
dialog mellan mindre intresseorganisationer och  
nationella myndigheter kopplat till miljömålen

Åtgärden är inte påbörjad ännu.

Bevarande och skydd av källmiljöer Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Sveriges geologiska undersökning.

Genomför handlingsplaner för grön infrastruktur Skogsstyrelsen har medverkat både i den nationella koordineringen av 
arbetet och i det regionala arbetet med att ta fram handlingsplaner. 

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark Skogsstyrelsen har deltagit i åtgärden. [1]

Regional landskapsanalys (test av) Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Trafikverket.

Vägledning/information och dialog med bygg- och  
fastighetssektorn om livscykelanalyser för byggnadsverk

Skogsstyrelsen har deltagit i åtgärden som  
samordnas av Boverket. [2]

Hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet  
och för hållbar utveckling

Skogsstyrelsen har deltagit i åtgärden som  
samordnas av Folkhälsomyndigheten. [3]

En samordnad plan för havsmiljöförordningens  
och vattenförvaltningsförordningens åtgärdsprogram

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Havs- och vattenmyndigheten.

Klassning av isälvsavlagringar som värdefulla  
natur- eller kulturmiljöer

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Sveriges geologiska undersökning.

Skyddsavstånd och zoner: minskad komplexitet  
och ökad miljönytta

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Jordbruksverket.

Kommunikation om ekosystemtjänster genom  
etablerat nätverk för ekosystemtjänster

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Naturvårdsverket.

Samverkan för en innovativ och miljömässigt  
ansvarsfull offentlig upphandling

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten.

Framtagande och genomförande av ett nationellt  
system för ökad spårbarhet av kontaminerad aska

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som  
samordnas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

1  Jordbruksverket. Rapport 2018:14 https://www2.jordbruksverket.se/download/18.279b82a91629e86f592af151/1523339355515/ra18_14.pdf (hämtad 20190123)
2  Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/vagledning-om-lca/ (hämtad 20190123)
3  Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/miljomalen/halsa-i-miljomalen/ (hämtad 20190123)
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SKOGSSTYRELSENS ÅTGÄRDER 

FÖR ATT BIDRA TILL ATT  

MILJÖMÅLEN NÅS 

Skogsstyrelsen och ytterligare ett 
antal myndigheter fick år 2015 i 
uppdrag att upprätta en plan med 

3  Se Regeringsuppdraget hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen - åtgärdsplan 2016-2019 (Dnr 2015/1638)

åtgärder för respektive myndighets 
miljöarbete för perioden 2016–
2019. [3] Enligt uppdraget om att 
bistå Miljömålsrådet ska Skogsstyrel
sen årligen även ta fram en åtgärds
lista som ska omfatta åtgärder som 

bidrar till att öka takten i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Åtgärderna kopp
lade till dessa uppdrag redovisas i 
tabellen nedan.

Åtgärd Resultat

Utveckla skrivningarna om miljömålen  
i processplanerna 

En första översyn av mallen för processplaner påbörjades hösten 2018. 
Beskrivningar av arbetet med miljömålen kommer att ingå i det fortsatta 
förändringsarbetet 2019.

Utveckla arbetssätten inom ramen för  
miljöledningsarbetet 

Uppdatering av miljöledningscertifikatet gjordes hösten 2017 och delvis 
nya rutiner har med anledning av det införts under 2018. Efter extern 
revison hösten 2018 har arbete inletts med att utveckla/förbättra  
introduktionen av nya chefer och att hantera avvikelser.

Undersöka och implementera metod för  
effektivare styrning i det ordinarie  
planeringsarbetet 

Vi har en process där vi successivt bryter ner skogs- och miljöpolitiken 
till faktiska åtgärder men har saknat en systematisk metod för prioritering 
och konsekvensanalys. Arbete pågår med att utveckla en arbetsmetod 
för prioritering av inriktningar och faktiska åtgärder i det löpande plane-
ringsarbetet. Frågor rörande miljökvalitetsmålen och Agenda 2030 har 
på ett tydligare sätt än tidigare vävts in i den nya verksamhetsstrategin och 
anvisningarna för planering av kommande års arbete. Det är önskvärt 
att utifrån en miljöekonomisk metod identifiera de styrmedel som leder 
till att vi ökar vår effektivitet.

Utveckla stöd till distrikten inför arbetet  
med länsvisa åtgärdsplaner för miljömålen 

En ny struktur för stöd till Skogsstyrelsens distrikt har tagits fram där 
regionala samordnare utses för ändamålet.

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 Naturvårds-
verket och Skogsstyrelsen 31 januari 2017. 

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 ut-
vecklas kontinuerligt. Under de senaste åren har högupplösta flygbilder 
och foto/film från helikopterinventering eller drönare börjat användas 
som underlag för dialoger på distans eller vid fysiska möten. Vissa typer 
av hänsyn som till exempel skyddszoner, hänsyn till forn- och kultur-
lämningar 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 nu tillämpats i fem år och har eta-
blerat sig som ett naturligt och kraftfullt skogspolitiskt verktyg.  
Att i samförstånd 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, som 
sedan nyttjas som ett stöd i våra egna prioriteringar. Ämnena och 
frågeställningarna för 2018 var nyckelbiotoper, statstjänstemannarollen 
samt skog och vilt. 

Dialogkonceptet utvecklas hela tiden. Vi har successivt blivit mer kund-
anpassade 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. Se även 
kapitel 12, Policyutveckling och extern samverkan.  
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Åtgärd Resultat

Fortsatta och utvecklade  
hänsynsuppföljningar 

Under år 2018 har arbetet med att utveckla och införa Skogsstyrelsens 
nya inventering Hänsynsuppföljning (HU) fortsatt. Inventeringen 
ersätter nu helt den tidigare inventeringsmetodiken Polytax, för vilken 
inventeringen nu är avslutad. Hänsynsuppföljning före avverkning (HF) 
har varit i full drift sedan andra halvåret 2015. Under hösten 2018 har 
inventering av Hänsynsuppföljning efter avverkning (HE) genomförts 
men i begränsad skala. Fortsatt utveckling av fältstöd och metodik för 
HE har skett år 2018.

En kvalitetsgranskning av metodik, insamlade data och av databaser 
med mera har kommit igång under år 2018. 

I utvecklingen av Hänsynsuppföljningen har Skogsstyrelsens expert-
kommitté för skogliga uppföljningar fortsatt varit referensgrupp.  
Det har varit ett utbyte med Samverkansgruppen för målbilder för 
god miljöhänsyn, och även en ökad kontakt med arbetsgrupperna för 
målbilderna. Syftet har varit att tydliggöra uttolkningen av målbilderna, 
kopplat till inventeringen i Hänsynsuppföljningen. Se även kapitel 11, 
Inventering, uppföljning, utvärdering, statistik.

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

Arbetet pågår löpande inom ramarna för projektet Grön infrastruktur. 
En PM om förväntade aktiviteter med bäring på grön infrastruktur och 
landskapsperspektivet har tagits fram som stöd för bland annat Skogs-
styrelsens processer. 

Uppföljning och sammanställning av data  
om frivilliga avsättningar 

Under 2017 redovisade Skogsstyrelsen en uppföljning av skogsbrukets 
frivilliga avsättningar till regeringen [1]. Jämfört med tidigare uppföljningar 
så innehöll 2017 års uppföljning en mer utförlig beskrivning av varaktig-
heten i avsättningarna och länsvisa uppgifter, dock ingen uppföljning 
av naturvärdeskvalitéer i den skog som avsatts. För att kunna följa upp 
naturvärdeskvaliteten har Skogsstyrelsen inventerat ett stickprov av de 
frivilliga avsättningarna under 2017 och 2018. Den nya uppföljningen 
kommer avrapporteras under första halvåret 2019. 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 skogs-
bruket. Diskussionerna har förts vid de möten som hållits inom ramen 
för sektorsdialogen.

Översyn och utveckling av indikatorer och  
uppföljningsmått i Levande skogar 

Skogsstyrelsen har under året arbetat med ett projekt om indikatorut-
veckling för Levande skogar. De underlag som används vid uppföljningen 
av Levande skogar har analyserats och ett antal nya förslag presenteras. 
Arbetet har utförts i dialog med en extern referensgrupp med deltagare 
från sektorn. Projektet planeras att slutredovisas i början på år 2019.
Tidigare har vi levererat regeringsuppdraget med liknande karaktär 
”Uppdrag om miljökvalitetsmålen och generationsmålet [2].” 

Utveckla miljökraven vid upphandling Under 2018 har Skogsstyrelsen jobbat vidare med att sätta upp strukturen 
runt processen avtalsförvaltning där hållbarhet lyfts upp särskilt. 

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

Ett stöddokument för avtalsuppföljning har tagits fram där miljökravs-
uppföljning ingår som en del.

Det finns ett kvarstående behov av att tydliggöra Skogsstyrelsens  
ambitionsnivå kring vilka miljökrav som bör ställas. Ett sätt att tydliggöra 
detta kan vara genom att ta fram en inköpsstrategi.

1  Claesson S., Eriksson A. 2017. Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsen. Meddelande 2017/4.
2  Naturvårdsverket 2017. Indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmål. M2016/01592/Mmet. 
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Åtgärd Resultat

Minska myndighetens utsläpp av koldioxid  
och öka andelen fossilfria transporter

Utsläpp av koldioxid i samband med bilkörning följs upp löpande  
(se kapitel 3, Ledning och styrning). Det finns behov av ökade  
insatser för att snabbare minska utsläppen av koldioxid.

Lyfta skogsproduktionens medverkan till att  
uppfylla miljömålen

Åtgärden kopplar till Samverkansprocess skogsproduktion,  
se kapitel 12, Policyutveckling och extern samverkan.

Implementera och vidareutveckla målbilder  
för god miljöhänsyn

Under året har inga nya eller reviderade målbilder publicerats men flera 
är under utveckling. Det finns behov av att utveckla kommunikationen 
kring målbilderna. Se även kapitel 12.

Verka för ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk Under året har verksamheten kopplat till hyggesfritt skogsbruk ökat 
kraftigt. Den ökade verksamheten består bland annat i att flera nationella 
och ett antal lokala utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer 
har startat. Se även kapitel 6, Rådgivning och 12.

Verka för ökad omfattning av kompensations- 
åtgärden askåterföring

Arbetet har sedan 2015 bedrivits i projektform och tvärsektoriellt gentemot 
både skogssektorn och energisektorn. Under 2018 har utbildnings- och 
informationsaktiviteter genomförts med flera skogsindustrier, värme-
verk och skogsägarföreningar för att påtala vikten av askåterföring för 
att ha ett hållbart uttag av biobränslen från skogen.
Skogsstyrelsen arbetar också aktivt i referensgrupper för åtta olika 
forskningsprojekt inom sakområdet.

Genomföra åtgärder utifrån informationsbehov  
för god miljöhänsyn

Arbete pågår. Delar genomförs. Bland annat uppdatering av skogliga 
grunddata och förbättrad dataförsörjning genom kompletterande  
datamängder (artdata, fjällnäragräns, områden för ras och skred, 
förbättrad markfuktighetskarta mm).

Genomföra en förstudie för att samla kunskap  
om gallringens miljöpåverkan

Delvis påbörjat inom den fördjupade utvärderingen av Levande skogar 
(FU19). Men det finns behov av mer arbete.

Konkretisera målsättningen för ädellövskogens  
omfattning och innehåll samt undersöka möjligheten  
att göra en nationell kartering av ädellövskog

En rapport med förslag har tagits fram.  
Förslagen bereds för närvarande inom myndigheten.

Integrera ekosystemtjänster i Skogsstyrelsens  
verksamhet och beslut

Vissa insatser har påbörjats under året men åtgärden har försenats.

Genomföra nationell strategi för formellt  
skydd av skog

Genomfört enligt plan för myndigheter, dock har intresset från skogs-
bruket att delta i kalibreringar varit svagt. Flera länsvisa strategier har 
ännu inte reviderats. Se även kapitel 8, Områdesskydd.

Öka omfattningen av naturvårdande skötsel  
i skyddad skog

Skötselarbetet inom införandeprojektet har genomförts enligt plan och 
omfattningen av naturvårdande skötsel har ökat drastiskt under 2018. 
Tecknande av uppdragsavtal om skötsel, genomförande av skötsel samt 
kartläggning av skötselbehov i områdesskydd har klarat uppsatta mål – 
och lite till.

Påbörja arbetet med nyckelbiotopsinventering  
i hela landet

Under 2018 har arbetet bedrivits inom ramen för ett införandeprojekt. 
Allt arbete har skett i nära samarbete med den samverkansprocess 
för nyckelbiotopsinventering som har pågått sedan 2017. Omfattning 
av inventeringsinsatser samt resultat av skyddet av nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter redovisas under kapitel 11, Inventering, uppföljning, 
utvärdering och statistik respektive kapitel 8, Områdesskydd.

Naturnära jobb (tidigare benämnt Gröna jobb) Åtgärden har bidragit till att nya naturnära jobb har skapats i hela 
landet, och att miljöåtgärder med mera har genomförts. Arbetslagen har 
genomfört många olika uppgifter såsom röjningar längs vägar, inventering 
av källor, skötsel- och restaureringsåtgärder i naturreservat såsom 
röjning av sly och ris men även mycket röjning längs vandringsleder och 
vid kulturmiljöer, bekämpning av invasiva arter, grönyteskötsel, strand-
städning och nödstängsling på grund av sommarens torka.  
Se även kapitel 12.
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Åtgärd Resultat

Grip on life (GRIP)  – projekt där myndigheter, skogsägare  
och intresseorganisationer arbetar tillsammans för  
att bevara vattendrag och våtmarker i landskapet.

I februari anordnades en kick-off varvid projektaktiviteterna startade. 
Aktiviteterna har omfattat insamling av data, ansökningar om tillstånd 
som behövs och upphandling av tjänster. 

EU-kommissionen har besökt GRIP två gånger under året för avstäm-
ning och kontroll. Under oktober samlades hela projektpartnerskapet 
under två dagar i Kalmar för att se och lära om samverkan kring 
åtgärder vid vatten. Arrangörer var Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, Södra, 
Sveaskog och Emåns vattenförbund. 

GRIP arrangerade också i november en dag om hur arbetet med  
GRIP:s styrdokument, PAF (Proritized Action Framework) framskrider.  
Se även kapitel 12.

Arbetslagen i Naturnära jobb har genomfört många olika uppgifter såsom skötsel och restaureringsåtgärder i naturreservat. Här ett arbetslag i 
naturreservatet Brunnstorp, väster om sjön Rusken i Värnamo kommun.
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Förmedling av beprövad kunskap, information och råd till skogsägare och andra 
aktörer i skogen är sedan länge en av de viktigaste uppgifterna för Skogsstyrelsen. 

Arbetet med rådgivning och 
kunskapsförmedling har 
under året finansierats  

med ordinarie myndighetsmedel  
och med medel från Landsbygds   
programmet.

I rådgivningsverksamheten ger 
Skogsstyrelsen konkreta råd, för
medlar kunskaper, påverkar attityder 
och stödjer önskvärda beteenden. 
Via olika träffar – fysiskt och på 
distans, kommunikation via webb, 
Skogseko och förlagsprodukter – för
medlar vi till skogsbrukarna hur man 
kan bedriva ett hållbart skogsbruk. 
Etjänsterna ger användarna stöd för 
att planera bra åtgärder i skogen.

RÅDGIVNING OCH KUNSKAPSFÖR-

MEDLING TILL SKOGSBRUKARE

Viktiga aktiviteter under 2018 har 
varit rådgivningskampanjen Skog 
med variation, objektsvisa dialoger 
med yrkesverksamma, rådgivning 
om hyggesfritt skogsbruk och 

rådgivning om miljövårdande skötsel 
inom Landsbygdsprogrammet. 

Dessa aktiviteter beskrivs närmare 
i tabell 6:1 och i tabell 6:2 framgår 
vilken omfattning de har haft. 

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 eko
systemtjänster. Kampanjen omfattar 
fyra fördjupningsteman: Lövskog, 
Blandskog, Hyggesfritt skogsbruk 
samt Fokus på tillväxt.

Rådgivningsaktiviteter i kampanjen 
har varit skogsträffar, exkursioner 
och distansutbildning via webben. 
Budskapen har också förmedlats på 

skogsstyrelsen.se, i digitala nyhets
brev och i sociala medier. Som en del 
av det nationella skogsprogrammet 
har Skogsstyrelsen fått ett uppdrag 
av regeringen att utveckla rådgivning 
för ett hållbart skogsbruk kopplat till 
kampanjen. Inom ramen för det upp
draget har det bland annat produce
rats filmer och en särskild bilaga till 
Skogseko. Kampanjen och uppdraget 
i skogsprogrammet fortsätter även 
under 2019. 

HYGGESFRITT SKOGSBRUK

För att bidra till ökad variation i 
skogsbruket erbjuder Skogsstyrelsen 
information och rådgivning om hyg
gesfritt skogsbruk. I samverkan med 
andra aktörer utvecklar vi kunskapen 
om hyggesfria metoder, bland annat 
genom att skapa demonstrations 
och försöksområden. 

Under 2018 har Skogsstyrelsen 
kraftigt ökat sin rådgivning om hyg
gesfritt skogsbruk. Aktiviteterna har 

RÅDGIVNING

K A P I T E L  6

TA B E L L  6 : 1 .  R Å D G I V N I N G S A K T I V I T E T E R  O C H  D E L TA G A R E

Aktivitet Deltagartimmar Deltagare Kvinnor Män
Andel  

kvinnor, %

Rådgivningskampanj, Skog med variation 13 302 4 869 1 301 3 568 27

Rådgivning om hyggesfritt skogsbruk 7 156 2 995 768 2 227 26

Rådgivning om Skogens miljövärden 3 726 1 338 280 1 058 21

Objektsvis dialog med yrkesverksamma 1 368 580 30 550 5

Övrig rådgivning 4 056 1 553 218 1 335 14

Totalt 29 609 11 335 2 597 8 738 23
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”I rådgivningsverksamheten 
ger Skogsstyrelsen konkreta 
råd, förmedlar kunskaper, 
påverkar attityder och stödjer 
önskvärda beteenden.”
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varit rådgivning i fält, informations
träffar (minst en timme), distans
utbildningar på webben och tema 
dagar (minst tre timmar). Hygges
fritt skogsbruk ingår även i rådgiv
ningskampanjen Skog med variation 
som har pågått under året.

Regeringsuppdraget Hyggesfritt 
skogsbruk redovisas även i kapitel 
12, Policyutveckling och extern 
samverkan.

PROJEKT INOM  

LANDSBYGDSPROGRAMMET

Skogsstyrelsen driver projektet  
Rådgivning inom skogens miljö
värden med bidrag från Lands
bygdsprogrammet. Rådgivningen 
syftar till att förmedla kunskap 
till verksamma i skogsbruket som 
vill genomföra skötselåtgärder för 
att bevara, utveckla eller förstärka 
miljövärden. Rådgivningsinsats
erna ska även stötta och motivera 
deltagarna att söka stödet Skogens 
miljövärden. Dokumentationen från 
rådgivningen kan användas som en 

bilaga till ansökan om stöd och utgör 
ett viktigt underlag i handläggning 
och beslut om stöd.

OBJEKTSVIS DIALOG  

MED YRKESVERKSAMMA

Aktiviteten innebär att Skogssty
relsen möter yrkesverksamma i 
en dialog om en åtgärd som man 
själv planerat och/eller utfört på ett 
specifikt objekt. Dialogen kan ske 
i fält eller på kontor. I det senare 
fallet används ortofoto eller film/
bilder tagna från helikopter/drönare 
som underlag för dialogen. De flesta 
dialoger (96 procent under 2018) 
gällde miljöhänsyn. Genom att 
dialogerna utgår från skogsbrukets 
gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn skapas förutsättningar 
för samsyn inom sektorn om vilken 
hänsyn som bör tas. 

Tidigare gjorda utvärderingar visar 
att dialogerna är uppskattade av del
tagarna och att de har stor påverkan 
på deras fortsatta agerande kring 
miljöhänsyn. 

VEM NÅS AV RÅDGIVNING OCH 

KUNSKAPSFÖRMEDLING?

Som framgår av tabell 6:2 var det 
totala antalet deltagare i rådgivning, 
i objektsvis dialog och i gruppaktivi
teter riktade till skogsbruket 11 335 
personer. Eftersom det förekommer 
att samma person deltar i flera olika 
rådgivningsaktiviteter är antalet 
unika personer något lägre. Antalet 
deltagare har minskat med 6 procent 
jämfört med 2017 då det låg på 
12 029. 

Skogsägare och deras anhöriga 
utgör den numerärt största gruppen. 
Eftersom knappt 40 procent av 
skogsägarna är kvinnor betyder det 
att kvinnor fortsatt är underrepre
senterade i vår rådgivning. Hur stor 
andel kvinnor som deltar skiljer 
sig mycket mellan olika typer av 
rådgivningsaktiviteter. I distans
utbildningar på webben ligger den 
i de flesta fall på mellan 30 och 40 
procent, vilket förklarar att rådgiv
ningskampanjen har högst andel 
kvinnliga deltagare. Att det är så 
få kvinnor som deltar i objektsvisa 
dialoger beror på att de är riktade till 
yrkesverksamma i skogsbruket och 
det är få kvinnor bland skogstjänste
män och skogsmaskinförare. 

De skogsägare som deltagit i 
rådgivningsaktiviteter utgör cirka 
2,5 procent av det totala antalet 
skogsägare i landet. Antalet som nås 
av information och kunskapsförmed
ling på andra sätt, till exempel vid 
kortare möten som mässor, via olika 
digitala kanaler, förlagsprodukter 
och Skogseko är betydligt högre.

Yrkesverksamma i skogsbruket 
är en grupp som i hög grad påver
kar skogstillståndet, och många i 
gruppen har stort inflytande som 
rådgivare till skogsägarna. De är 
alltså en mycket viktig grupp att föra 
dialog med och att föra ut ny kun
skap till. Antalet yrkesverksamma 
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TA B E L L  6 : 2 .  A N TA L  D E L TA G A R E  S O M  N Å S  A V  R Å D G I V N I N G

Antal deltagare Andel %

Fördelning aktiviteter

Gruppträffar, (minst en timme) 7 468 66

Distansutbildning via webb 1 004 9

Individuell rådgivning 2 283 20

Objektsvis dialog 580 5

Summa 11 335 100

Fördelning målgrupper

Skogsägare och deras anhöriga 8 495 75

Skogstjänstemän 1 703 15

Skogsarbetare och entreprenörer 453 4

Övriga 684 6

Summa 11 335 100

Fördelning kön

Kvinnor 2 597 23

Män 8 738 77

Summa 11 335 100
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som deltagit i rådgivningsaktiviteter 
har minskat jämfört med 2017. Det 
beror främst på att vi har genomfört 
färre objektsvisa dialoger. 

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 skogs
näringen till skolans lärare, lärar
studenter och elever. Arbetet görs 
bland annat genom att sprida goda 
exempel på hur skogen och skogs
bruket kan integreras i olika skol
ämnen samt hur man kan genom
föra lektioner ute i skogen inom 
alla olika ämnen. I viss utsträckning 
görs arbetet även i form av stöd till 
skolskogar. Verksamheten bedöms 
vara viktig för näringens framtida 
kunskapsförsörjning. 

Skogsstyrelsen medverkar vid  
flera av landets lärarutbildningar. 
Skogens mästare, en tävling för lan
dets sjundeklassare, har genomförts 
på flera distrikt. Skogskollo för tjejer 
är en riktad insats för att intressera 
flickor för skogen och för att upp
muntra och inspirera dem att välja 
en skoglig yrkesbana. På sikt kom
mer detta underlätta arbetet för att 
göra skogsbranschen mer jämställd. 

Under året har Skogsstyrelsen 
mött 1 127 lärare och 1 098 lärar
studenter inom Skogen i skolan.

MINA SIDOR OCH ANDRA E-TJÄNSTER

Utveckling och förvaltning av digi
tala tjänster är en allt viktigare och 
större del av rådgivningsverksam
heten. Mina sidor är den största och 
mest använda tjänsten. I den kan 
skogsägaren logga in och se samlad 
information om sin skogsfastighet, 
kartor och skogliga grunddata över 
sin skog, planera åtgärder och skicka 
in avverkningsanmälan.

Under året har vi utvecklat möj
ligheten att rita i kartan direkt i fält 
med Mina sidor webbapp. Skogs
ägaren kan sedan fortsätta plane
ringen av olika skogsbruksåtgärder 
via datorn. Andra nyheter är att 
det i kartan går att se områden som 
drabbades av sommarens bränder 
och platser där det kan finnas risk 
för ras och skred. Mycket av infor
mationen som finns i Mina sidor är 
även tillgänglig för alla i de öppna 
karttjänsterna, men då utan att vara 
kopplad till specifika fastigheter. 

En intern kurs via vår lärplattform 
för skogskonsulenter som ska ge råd
givning via Mina sidor har utformats 
under året. Vi har också arbetat med 
en förstudie inför nästa generation 
Mina sidor. 

E-TJÄNSTERNAS ANVÄNDNING  

OCH RÄCKVIDD

Användningen av våra etjänster 
fortsätter att öka. Antalet inlogg
ningar i Mina sidor har ökat med  
7 procent jämfört med 2017, och är 
nu uppe i drygt 115 000/år. 

Under 2018 registrerades 5 001 
ärenden (i huvudsak avverknings
anmälningar) via systemet, vilket är 
en ökning med 14 procent. Antalet 
skogliga åtgärder som planerades 
med stöd av funktionerna i Mina 
sidor uppgick till 9 091 under 2018, 
vilket var en liten ökning (1 procent) 
jämfört med året innan.

Insatser för att öka användningen 
handlar dels om att kontinuerligt 
utveckla och förbättra tjänsterna, 
men också om aktiv marknadsföring 
via olika mässor, distriktens träffar 
och återkommande annonsering i 
olika facktidningar. Se även kapitel 
12, Policyutveckling och extern 
samverkan.

SKOGSSTYRELSENS NYHETSBREV

Skogsstyrelsens nyhetsbrev är främst 
riktat till skogsägare och innehåller 
råd om skogsskötsel, information 
om nyheter i Mina sidor och andra 
etjänster samt reportage. Nyhets
brevet når fram till cirka 23 500 
prenumeranter. Statistiken visar 
tydligt att trafiken på de webbsidor 
vi hänvisar till i nyhetsbrevet ökar.

TA B E L L  6 : 3 .  V E R K S A M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  R Å D G I V N I N G . 
Å R S A R B E T S K R A F T E R ,  I N T Ä K T E R  O C H  K O S T N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 59 57 62

Årsarbetskraft, män 38 37 40

Årsarbetskraft, kvinnor 21 20 22

Intäkter av anslag 1:1 56 431 50 767 57 806

Övriga intäkter 10 160 10 238 10 051

Kostnader -66 591 -61 005 -67 857

Resultat 0 0 0
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Kommunikation är ett strategiskt verktyg som bidrar till att myndigheten når sina 
mål. God kommunikation blir allt viktigare som stöd till ledning och verksamhet och 
för att föra ut en balanserad bild av skog och skogsbruk.

Inom processen kommunikation 
har vi medvetet strävat efter att 
kommunikationen ska baseras 

på myndighetens övergripande mål 
och att det ska vara balans i kommu
nikationen rörande produktion res
pektive miljö. Utgångspunkten har 
varit Skogsstyrelsens fokusområden: 
Minskade skogsskador, Bättre natur-
vård, Mer varierat skogsbruk samt 
Ökad digitalisering. Även distriktens 
kommunikationsarbete har struktu
rerats på samma sätt, via regionala 
kommunikationsplaner.

Under den första delen av året  
låg tyngdpunkten i den externa 
kommunikationen på miljöfrågor, 
främst med anledning av nyckel
biotopsinventering och domar  
inom artskyddet. Därefter tog 
produktionsfrågorna över, exem
pelvis sommarens skogsbränder, 
samverkansprocessen för skogspro
duktion samt skogsskador (främst 
granbarkborrar och viltbetesskador). 
Under hela året har Skogsstyrelsen 
kommunicerat kring nya och föränd
rade regeringsuppdrag.

Sett över hela året har det varit en 
övervikt för produktionsfrågorna, 
både i Skogsstyrelsens kanaler och 
i det mediala genomslaget. Över
vikten för produktion är starkast 
i traditionella medier och på 

Skogsstyrelsens webbplats, medan 
Instagram är den kanal där miljö
frågorna har dominerat. I tidningen 
Skogseko är balansen god. 

STÄRKT INTERNKOMMUNIKATION

I den interna kommunikationen har 
stor vikt lagts på kommunikativt stöd 
till ledningen, bland annat rörande 
myndighetens prioriteringar, nya 
och förändrade regeringsuppdrag, 
utredning om uppdragsverksam
heten samt ny verksamhetsstrategi. 
Mot slutet av året har resurser lagts 
på intern kommunikation kring för
ändrade ekonomiska förutsättningar 
inför 2019.

Under året har vi även utvecklat 
våra arbetssätt inom den interna 
kommunikationen. Exempelvis har 
ledningen vid flera tillfällen använt 
Skype som en kanal för informa
tionsmöten till stora grupper av 
medarbetare. Även kortare infor
mationsfilmer har producerats för 
att sprida information och kommu
nicera nya uppdrag och förändrade 
arbetssätt. 

Kommunikationsenheten har 
också lagt stora resurser på att 
utveckla intranätet, Skogsstyrelsens 
viktigaste interna digitala kommu
nikationskanal. I början av 2019 lan
seras det nya intranätet som på ett 

ännu bättre sätt kommer att stödja 
Skogsstyrelsens processorienterade 
arbetssätt.

SKOGEN TOG STÖRRE PLATS  

I SAMHÄLLSDEBATTEN

Skogsstyrelsens mediala genomslag 
har varit mycket stort under 2018. 
Jämfört med året innan har räck
vidden tredubblats till totalt 66,1 
miljoner, mätt i antalet sannolika 
lästillfällen – här ingår även eter
medier – av publiceringar som stär
ker Skogsstyrelsens varumärke eller 
är neutralt (balanserad mediaeffekt). 

Sommarens bränder och genom
slaget för det i nationella medier, lig
ger bakom en stor del av ökningen. 
Men även när bränderna räknas 
bort har räckvidden fördubblats. 

KOMMUNIKATION

K A P I T E L  7

Sett över hela året har det varit en övervikt 
för produktionsfrågorna, både i Skogssty
relsens kanaler och i det mediala genom
slaget.
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”Skogsstyrelsens mediala genomslag har varit mycket 
stort under 2018. Sommarens bränder och genomslaget 
för det i nationella medier, ligger bakom en stor del av 
ökningen. Men även när bränderna räknas bort har 
räckvidden fördubblats.”
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Andelen för myndigheten positiva 
eller neutrala artiklar ökade från 
89 till 91 procent 2018 jämfört 
med året innan och proaktiviteten 
är fortsatt hög där egna aktiviteter 
ligger bakom hälften av det mediala 
genomslaget. Det har sammantaget 
ökat Skogsstyrelsens möjligheter att 
skapa förståelse och legitimitet för 
beslut och ståndpunkter, tydliggjort 
vår samhällsroll, lyft fram våra 
experter och spridit våra kunskaper.

Genomslaget för Skogsstyrelsen 
mätt i antalet sannolika lästillfällen, 
balanserat med negativ och varu
märkesstärkande publicitet, enligt 
mätningar av Mbrain [1]. 

Räckvidden har de senaste åren 
ökat stadigt, främst på grund av 
generellt större genomslag i räck
viddsstarka medier och större medi
alt intresse för skogliga frågor. Den 
kraftiga ökningen under T2, 2018, 
är rapporteringen kring sommarens 
skogsbränder. Skogsstyrelsen gick 
över till ny leverantör och mätmetod 
från och med tertial 3 2016. Därför 
saknas jämförbara siffror innan dess.

Medierapporteringen och debat
ten om nyckelbiotoper kopplat till 

1  Mbrain är namnet på det mediebevakningsföretag som Skogsstyrelsen anlitar sedan 2016.
2  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/rapport-2018-14-tillvarata-jobbpotentialen-i-de-grona-naringarna 
---naturnara-jobb.pdf (Hämtad 2019-01-22)

skogsägares möjlighet att avverka 
och få ersättning, blev allt mer 
intensiv och politiserad närmare 
valet i september. Regeringsuppdra
get om en nationell inventering av 
nyckelbio toper, rättsliga prövningar 
av artskyddsärenden, skogens roll i 
en framtida bioekonomi och ett nytt 
nationellt skogsprogram, var ämnen 
under året som ökade det mediala 
genomslaget och intensiteten i debat
ten. Skogsskador som barkborre
angrepp, toppbrott efter vintern, 
torkan, svampangrepp och viltbete 
fick också medial uppmärksamhet 
nationellt, delvis genom proaktivt 
och nyhetsdrivet mediearbete där 
skogsägare fått råd om hur de ska 
agera. 

I flera av ovanstående frågor 
har Skogsstyrelsen varit aktiv med 
debattartiklar, bemötanden och 
repliker i både regionala, skogliga 
och nationella medier där vi fått 
möjlighet att beskriva våra arbets
sätt, vårt uppdrag och lägga fram 
fakta. 

De omfattande skogsbränderna 
sommaren 2018 fick naturligtvis 
stort utrymme i medierna och även 

här fick Skogsstyrelsen stort genom
slag i nyheter och pressmeddelanden 
som rörde brandbekämpning och 
efterarbete. Framförallt hade Skogs
styrelsen en viktig roll i att samordna 
informationen till skogsbruket och 
berörda skogsägare, där vår webb
plats skogsstyrelsen.se samt sociala 
medier blev viktiga kanaler att nå ut. 

Effekten av den externa kommu
nikationen kring Naturnära jobb 
bedöms vara hög. Generellt har 
medierapporteringen varit fördelak
tigt vinklad, med en stor andel neu
trala eller positiva artiklar. Läs mer 
i kapitel, 12 Policyutveckling och 
extern samverkan samt i Skogssty
relsens rapport 2018/14 [2] Tillvarata 
jobbpotentialen i de gröna näringarna 
– Naturnära jobb.

PERSONLIGT OCH RÖRLIGT  

I SOCIALA MEDIER

Antalet följare i Skogsstyrelsens 
sociala kanaler ökar stadigt. Det har 
blivit allt viktigare att ha en person
lig avsändare, vilket blir tydligt när 
generaldirektör Herman Sundqvist 
gör uttalanden via sociala kanaler. 

2018 var året då filmer fick sitt 
genombrott. Exempelvis har antalet 
visningar av filmerna på Skogs
styrelsens Youtubekanal tredubblats 
jämfört med förra året. Detta påver
kar kommunikationsarbetet och en 
förändring av arbetssätten kring film 
har påbörjats.

Under året har några av Skogs
styrelsens verksamheter använt 
betalda inlägg på Facebook för att 
locka fler deltagare till skogskvällar 
och kurser. Räckvidden och enga
gemangsfrekvensen för dessa inlägg 
har varit mycket hög men det kvar
står frågetecken om aktiviteterna har 
gett fler anmälningar.
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SKOGSEKO GER NY KUNSKAP

Skogsstyrelsens tidning Skogseko, 
som ges ut fyra gånger per år i en 
upplaga av 212 000 exemplar, är 
en viktig kommunikations och 
rådgivningskanal för myndigheten. 
Tidningen skickas till Sveriges alla 
skogsägare som äger mer än fem 
hektar skog.

I januari 2018 presenterades  
resultatet av en ny läsarundersök
ning. I den fick skogsägarna bland 
annat frågor om vilken användning 
de har av informationen i tidningen.  

Siffrorna visar att många av läsarna får 

ny kunskap genom att läsa tidningen och 

kan använda den i praktiken: 

• 50 procent säger att de kan använda 

informationen i Skogseko i sitt eget 

skogsägande i ganska eller mycket stor 

utsträckning, 

• 19 procent säger att de får mest ny 

information genom tidningen, 

• 51 procent säger att det är en del ny 

information.

Av dem som intervjuats är 56 pro
cent mycket eller ganska aktiva i sitt 
skogsägande. Av undersökningen 
framgår också att 55 procent bor på 
sin fastighet (åbo), 45 procent bor på 
annat håll (utbo). Undersökningen 
genomfördes av Markör AB.

KUND- OCH INTRESSENTANALYS

Under 2018 genomfördes en kund 
och intressentanalys i syfte att kart
lägga våra huvudsakliga målgrup
pers bild av Skogsstyrelsen utifrån 
begrepp som kännedom, image, 
effekt, förtroende och kontakt. 

Undersökningen visar bland annat 
att 51 procent av de tillfrågade har 
ett högt eller mycket högt förtroende 
för Skogsstyrelsen (55 procent 2013 
när en motsvarande undersökning 
gjordes senast). Resultatet av under
sökningen kommer att analyseras 
under början av år 2019, varefter 
eventuella åtgärder utifrån resultatet 
vidtas.

Skogsstyrelsens tidning Skogseko är en 
viktig kommunikations och rådgivningska
nal för myndigheten. Tidningen skickas till 
Sveriges alla skogsägare som äger mer än 
fem hektar skog.

TA B E L L  7 : 2 .  V E R K S A M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  K O M M U N I K AT I O N . 
Å R S A R B E T S K R A F T E R ,  I N T Ä K T E R  O C H  K O S T N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 8 9 11

Årsarbetskraft, män 3 3 3

Årsarbetskraft, kvinnor 5 6 8

Intäkter av anslag 1:1 13 328 14 579 14 183

Övriga intäkter 17 166 158

Kostnader -13 345 -14 745 -14 341

Resultat 0 0 0
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OMRÅDESSKYDD 

K A P I T E L  8

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. Intresset för den kompletterande metoden  
där markägare anmäler intresse om formellt skydd har ökat och betydligt fler 
intresse anmälningar har resulterat i ett formellt skydd under 2018 jämfört med tidigare.

1  Skogsstyrelsen, Statistiskt meddelande Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal på skogsmark 2017, 2018-02-06, https://www.skogsstyrelsen.se/
globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/biotopskydd-och-naturvardsavtal-jo1402/2017-statistiska-meddelanden-biotopskydd-och-naturvardsavtal.pdf 
(hämtad 2018-12-09) 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN OCH 

NATURVÅRDSAVTAL – BILDANDE  

AV FORMELLT SKYDD 

De senaste årens stärkta anslag för 
skydd av värdefulla skogar var nöd
vändiga för att kunna nå etappmålet 
inom rimlig tid. Fullt anslagsutnytt
jande har nåtts, trots att anslaget för 
ersättningar för år 2018 ökade med 
nära 50 procent jämfört med 2017. 
En del utvecklingsarbete i processen 
för bildande av områdesskydd har 
fått stå tillbaka under år 2018 för 
att hantera anslagsökningen, med 
konsekvenser som på sikt är svår
bedömda. Likaså har utmärkning 
av de skyddade områdena behövt 
prioriteras ner.

Behovet av ekonomisk ersättning 
för formellt skydd av skogsmark med 
höga naturvärden är fortsatt mycket 
stort, vilket ställer krav på urval och 
prioritering av områden. Naturvärdes 
kvaliteten i de arealer som skyddats  
med naturvårdsavtal eller som bio
topskyddsområden nedan fjällnära 
skog ligger på en fortsatt hög nivå och 
helt i linje med intentionerna om ett 
värdebaserat formellt skydd.

Den kompletterande metoden, 
där markägare anmäler intresse 
om formellt skydd, har införts i 
hela landet och tillämpas nu av 
samtliga länsstyrelser och Skogs
styrelsens distrikt. Antalet och 
arealen biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal som bildats till följd 
av markägares intresseanmälningar 
om formellt skydd har ökat kraftigt 
under år 2018 jämfört med år 2016 
och 2017, se tabell 8:1.

Skogsstyrelsen tilldelades för år 
2018 särskilda medel (100 mnkr) 
för ersättning till markägare vid 
bildande av formellt skydd av 
nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter. Dessa medel till
sammans med ytterligare 96 mnkr 
ur anslaget har resulterat i att 1 540 

hektar nyckelbiotoper på nyckelbio
topsrika brukningsenheter getts ett 
formellt skydd av Skogs styrelsen 
under år 2018. Tillsammans med 
2016 och 2017 års verksamhet 
innebär det att Skogsstyrelsen 
skyddat 3 553 hektar av det gemen
samma mål om minst 12 000 hektar 
nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket angivit för 
perioden 2016–2020 i Nationella 
strategin för formellt skydd av skog.

 
NATURVÅRDANDE SKÖTSEL I  

FORMELLT SKYDDADE OMRÅDEN

Skogsstyrelsen förvaltar i dagsläget 
13 700 skyddade områden med 
en sammanlagd areal på knappt 
70 000 hektar [1]. I merparten av de 
skyddade områdena finns ett behov 

TA B E L L 8 : 1 .  FO R M E L LT S KY D D  T I L L F Ö L J D  AV I N T R E S S E A N M Ä L N I N G A R

År
Antal biotop- 

skyddsområden
Areal biotop- 

skyddsområden 
Antal natur- 
vårdsavtal

Areal natur- 
vårdsavtal

2018 73 409 hektar 27 264 hektar

2017 44 200 hektar 19 106 hektar

2016 19 74 hektar 8 25 hektar

Antal och areal skogsmark som formellt skyddats under år 2018 respektive 2016 och 2017 genom biotopskyddsområden eller 
naturvårdsavtal till följd av intresseanmälningar från markägare
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”Behovet av eko
nomisk ersättning 
för formellt skydd 
av skogsmark med 
höga naturvärden 
är fortsatt mycket 
stort, vilket ställer 
krav på urval och 
prioritering av 
områden.”
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av naturvårdande skötsel, många 
gånger brådskande [2]. 

Skogsstyrelsen bedömde år 2017 
att myndigheten behövde ett särskilt 
anslag på 40 mnkr årligen för att vårda 
de redan skyddade områden så att 
dess värden bevaras och utvecklas. 
För år 2018 bedömdes 20 mnkr 
tillräckligt för att hantera en upp
trappning från tidigare års omfattning, 
vilken uppgått till knappt 2 mnkr 
årligen. Skogsstyrelsen avsatte i 
enlighet med detta 20 mnkr av 
årets anslag till genomförande av 
skötsel och resterande 30 mnkr till 
kunskaps och kapacitetshöjande 
åtgärder, för att lägga grunden för 
en framtida kvalitativ förvaltning av 
naturvårdande skötsel i skyddade 
områden.

Naturvårdande skötsel  

i områdesskydd under år 2018 

Under år 2018 har avtal med utförare 
av naturvårdande skötsel skrivits för 
14 mnkr och 4,4 mnkr har betalats ut 
för skötselåtgärder som genomförts 
under året. Skogsstyrelsen har upp
rättat skötselplaner och fältinstruk
tioner, lett genomförandet i fält samt 
hanterat administration runt skötsel 
för 4,9 mnkr. 

På inrådan av Riksrevisionen 
har Skogsstyrelsen under året bytt 
redovisningsprincip och övergått 
från att belasta anslaget då avtal med 
utförare tecknas till efter att skötseln 
genomförts. Ändringen minskar 
anslagsbelastningen med 10,7 mnkr 
kronor år 2018 genom att föra över 
kostnader till 2019 års ramanslag för 
insatser för skogsbruket.

Landsomfattande kartläggning  

av skötselbehov

En betydande del av anslaget, 28,6  
mnkr, har använts för att kartlägga  
skötselbehov i befintliga områdesskydd. 

2  Miljömålsportalen, Levande skogar, 2016-04-22, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/ (hämtad 2018-12-09)

Kunskapen om skötselbehoven har 
varit mycket bristfällig eftersom 
Skogsstyrelsen först år 2014, i sam
band med införande av ett ITstöd, 
systematiskt började registrera 
skötselbehov i skyddade områden. 
Under året har en kartläggning av 
naturvärden och skötselbehov gjorts 
i de områden som saknat uppgifter, 
det vill säga i 11 000 av de 13 700 
skyddade områden som Skogs
styrelsens förvaltar. Arbetet har 
utförts av visstidsanställd och upp
handlad personal utifrån fastställda 
kompetenskrav.

Underlaget från kartläggningen ger 
nödvändiga förutsättningar för det 
framtida arbetet med naturvårdande 
skötsel i de skyddade områdena. 
Resultaten kommer att analyseras  
under våren 2019 och visar då 
hur stort det verkliga behovet av 
naturvårdande skötsel i de skyddade 
områdena är, hur behoven fördelar 
sig över landet, vilka behov som finns 
i olika skogstyper och hur brådskade 
skötselbehovet för enskilda områden 
är. Resultaten kommer ligga till grund 
för prioritering av vidare arbete och 
myndighetens fördelning av resurser  
för verksamheten. Preliminära resul
tat från kartläggningen indikerar 
att skötselbehovet sannolikt både är 
större och mer brådskande än vad 
som tidigare antagits.

Ytterligare kapacitetsuppbyggnad 
har genomförts, däribland framta
gande av gemensamma termer och 
definitioner för naturvårdande skötsel 
i samverkan med Naturvårdsverket, 
utbildningsinsatser samt en översyn 
av myndighetens arbetssätt för att 
effektivisera och öka kvaliteten på 
arbetet med naturvårdande skötsel.

Skötselanslaget har även gynnat 

kulturmiljö- och friluftslivsvärden

Skötsel av det biologiska kulturarvet 

är en av grundpelarna i den natur
vårdande skötseln och en stor andel 
av skötselåtgärderna som planerats 
och genomförts syftar till att upp
rätthålla dessa värden. Vid genom
förande av skötsel har även andra 
kulturmiljövärden samt värden för 
friluftslivet bevarats och förstärkts.  
I kartläggningen av områdesskydden 
har skötselbehov knutna till kultur 
och friluftslivsvärden bedömts och 
dokumenterats. 

Skogsstyrelsen har under året köpt 
rättigheter till ett stort antal infor
mationsskyltar som ska bidra till 
upplevelsevärdet i områdesskydden.

Skötselanslaget har bidragit  

till ökad sysselsättning

Under år 2018 har skötselanslaget 
bidragit till ökad sysselsättning 
genom att uppdragsavtal om skötsel 
i enskilda områdesskydd har skrivits 
med skötselentreprenörer och 
markägare över hela landet, för ett 
belopp motsvarande 14 mnkr,  
cirka 100 personer har visstids
anställts eller anlitats för att 
kartlägga skötsel behov i de skyddade 
områdena i pågående upphandling 
av skötsel entreprenörer för åren 
2019–2021 har landet delats in i 
36 anbudsområden så att även små 
och lokala entreprenörer kan lägga 
anbud. En försöksverksamhet har 
också inletts där arbetslag inom 
Skogsstyrelsens arbetsmarknads
politiska satsning Naturnära jobb 
utför skötsel i skyddade områden.

Nyttjande av skötselanslaget

Arbete inom skötselanslaget har 
genomförts enligt planering och  
nått uppsatta mål men till följd av 
ändrad redovisningsprincip, där 
kostnader förs över till år 2019,  
nås ändå inte fullt anslagsnyttjande 
(83 procent har nyttjats).
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Måluppfyllelse Levande skogar  

– formellt skydd

Hittills har Skogsstyrelsen beslutat 
om knappt 30 700 hektar biotop
skyddsområden och knappt 38 800 
hektar naturvårdsavtal sedan 1993. 
Av etappmålet för formellt skydd av 
skogsmark under perioden 2012–
2020, återstår för Skogsstyrelsen 
hälften av den areal som myndigheten 
förväntas skydda i enlighet med 
Nationell strategi för formellt skydd 
av skog. Skogsstyrelsen kommer inte 
kunna nå de i strategin beslutade 
målen om formellt skydd som Skogs
styrelsen förväntas bidra med till år 
2020. Om anslaget fortsatt ligger på 
2019 års nivå de kommande åren 
kommer Skogsstyrelsens bidrag av 
formellt skyddade arealer kunna 
levereras tidigast 2030.

ÅTGÄRDSPROGRAM  

VITRYGGIG HACKSPETT 

I maj 2017 fastställde Naturvårdsver
ket tillsammans med Skogsstyrelsen 
ett åtgärdsprogram för vitryggig 
hackspett för perioden 2017–2021. 
Arbetet med bevarandet av den 
vitryggiga hackspetten inom åtgärds
programmet har framförallt fortsatt 
i det mellansvenska stråket, från 
Dalsland i väster till Uppland i öster. 

ADMINISTRATIVA KOSTNADER FÖR 

BILDANDE AV FORMELLT SKYDD

De administrativa kostnaderna 
för Skogsstyrelsen, angivna som 
kostnad per hektar samt kostnad per 
ärende, är under år 2018 på en nivå 
mitt emellan 2017 och 2016. I de 
administrativa kostnaderna återfinns 
inte kostnader för handläggning av 
naturvårdande åtgärder i tidigare 
skyddade områden under år 2018. 

TA B E L L 8 : 2 .  N Y T TJ A N D E  AV S K Ö TS E L A N S L AG E T

TA B E L L 8 : 3.  A N TA L H E KTA R  B I OTO PS KY D DSO M R Å D E N  O C H  N AT U RV Å R DSAV TA L

TA B E L L 8 : 4 .  KOST N A D E R  F Ö R  A R B E T E  SA M T  
B ES LU TA D  E RS Ä T T N I N G  V I D  B I L DA N D E  AV FO R M E L LT S KY D D

 
Belopp, kr

Tecknade avtal för genomförande av skötsel  
(hela summan belastar inte anslaget) (13 978 670)

Utbetalda medel för skötsel genomförd under året  
(hela summan belastar inte skötselanslaget) (4 401 898)

Utbetalda medel för skötsel genomförd under året  
som belastar skötselanslaget 3 264 548

Eget arbete inom genomförande av skötsel ca 5 000 000

Kartläggning av skötselbehov 29 863 230

Övrig kapacitets- och kunskapsuppbyggnad ca 3 200 000

Summa anslagsnyttjande 41 312 304

Antal hektar skogsmark, per år

Skyddsform 2018 2017 2016

Biotopskyddsområden 1 921 1280 1 461

Naturvårdsavtal 1 105 1 071 1 157

2018 2017 2016

Administrativ kostnad (tkr) 52 446 47 325 40 403

Beslutad ersättning (tkr) 317 914 211 079 229 815

Hektar nya BS och NVA 3 026 2 351 2 618

Antal nya BS och NVA 424 362 430

Administrativ kostnad/hektar (tkr) 17,3 20,1 15,4

Administrativ kostnad/ärende (tkr) 123,7 130,7 94,0

TA B E L L 8 : 5 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  O M R Å D E S S KY D D.  
Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R ,  T K R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 82 53 61

Årsarbetskraft, män 46 35 41

Årsarbetskraft, kvinnor 36 18 20

Intäkter av anslag 1:2 457 458 258 029 285 749

Intäkter av anslag 1:1 23 048 11 750 5 748

Övriga intäkter 290 552 317

Kostnader -480 796 -270 331 -291 814

Resultat 0 0 0
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EKONOMISKT STÖD 

K A P I T E L  9

Stöden som Skogsstyrelsen hanterat under år 2018 bidrar till miljömålen genom 
aktiva åtgärder, kompetensutveckling och samarbete.

TA B E L L  9 : 1 .  Ö V E R S I K T  A V  D E  O L I K A  S T Ö D  S K O G S S T Y R E L S E N  H A N T E R AT  U N D E R  Å R  2 0 1 8

Stöd Benämning Syfte

Stöd till natur- och kulturmiljö - 
vårdsåtgärder

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

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

Landsbygdsprogrammet 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.
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TA B E L L  9 : 2 .  B E V I L J A D E  O C H  U T B E TA L A D E  S T Ö D  I N O M  N O K Å S  O C H  Ä D E L L Ö V S K O G S B R U K ,  M N K R

TA B E L L  9 : 3 .  N O K Å S ,  F Ö R D E L N I N G  P Å  M I L J Ö V Ä R D E N  S O M  F R Ä M J A S ,  H E K TA R

TA B E L L  9 : 4 .  Ä D E L L Ö V S K O G ,  F Ö R D E L N I N G  P Å  Å T G Ä R D E R ,  H E K TA R

2018 2017 2016

Stödform Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Nokås 10,1 7,4 10,4 10,1  11,6 19,8

Ädellöv 18,0 14,0 24,6 11,3  9,3 15,2

Summa 28,1 21,4 35,0 21,4 20,9 35,0

2018 2017 2016

Miljövärde Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Biologisk mångfald 382 380 611 972 848 1 574

Vattenmiljö 58 10 33 21 8 13

Kulturmiljö 6 17 51 48 70 115

Biologiskt kulturarv 24 21 21 39 51 54

Landskapsbild/friluftsliv 54 31 26 21 11 181

Övrigt 31 29 80 57 24 40

Summa 555 488 822 1 158 1 012 1 977

2018 2017 2016

Åtgärd Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Föryngring 232 769  1 226 743  113  192

Gräsrensning 135 150  205 172  229  286

Hjälpplantering 38 14  38 38  80  75

Stängselvård 55 33 77 64  51  53

Övrig återväxtvård 68 88  135 130  69  76

Röjning 1 545 1290  2 317 1 815  885  1 649

Nyanläggning 243 177  281 70  16 142

Framgallring 1 5  17 4  6  17

Nedtagning av stängsel 107 113  130 81  72  146

Summa 2 424 2 639  4 426 3 117  1 521  2 636

STÖD TILL NATUR- OCH KULTUR-

MILJÖVÅRDSÅTGÄRDER (NOKÅS) 

SAMT ÄDELLÖVSKOGSBRUK

Många av de åtgärder som tidigare 
genomfördes med Nokåsstödet 
utförs numera med stödet Skogens 
miljövärden inom Landsbygds
programmet. Det har medfört en 

nedgång i efterfrågan på stödet. 
Samtidigt har det gett utrymme för 
ökad volym inom stödet till ädellöv
skogsbruk, men totalt blir det ändå 
en minskning av stöden. 

Under året har Skogsstyrelsen 
även tvingats prioritera ner rådgiv
ning om stödet då det varit andra 

uppgifter som prioriterats högre. 
Anslaget för utbetalning har inte 
utnyttjats fullt ut under 2018 då 
nivån på ansökan av utbetalningar 
under året varit fortsatt låg.  
Vi arbetar med åtgärder för att öka 
intresset för stöden, men det tar tid 
innan det får effekt.
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LANDSBYGDSPROGRAMMET 

2014–2020 (LBP)

Under våren 2016 öppnades stöden 
inom Landsbygdsprogrammet 
2014–2020 för ansökningar. För 
samtliga stöd har vi hittills använt 
oss av ansökningsomgångar, där 
ansökningar inkomna under samma 
period prioriteras mot varandra 
och konkurrerar om ett på förhand 

utlyst stödbelopp. Inledningsvis var 
intresset för stöden och inflödet av 
ansökningar mycket stort, men vi 
såg en nedgång i intresset under 
2017. Under 2018 har intresset fort
satt legat på en lägre nivå, dock utan 
att minska ytterligare. 

För stödet Skogens miljövärden 
räknar vi med att istället kunna hålla 
öppet för ansökan under hela 2019. 

Stödet till kompetensutveckling 
stänger den sista planerade utlys
ningen i januari 2019 och därefter 
blir det bara ytterligare utlysningar 
om vi får ett återflöde av tidigare 
beviljade medel. För stödet till 
samarbete förlänger vi den utlysning 
vi haft öppen under hela 2018 till att 
vara öppen så länge det finns pengar 
kvar att söka.

TA B E L L 9 : 5 .  S KO G E N S  M I L J Ö V Ä R D E N  –  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0 
ST Ö D  B E V I L J A D E  F Ö R  O L I K A Å TG Ä R D E R

TA B E L L 9 : 6 .  ST Ö D  F Ö R  KO M P E T E N S U T V EC K L I N G  
I N FO R M AT I O N  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

TA B E L L 9 : 7.  ST Ö D  F Ö R  KO M P E T E N S U T V EC K L I N G  U T B I L D N I N G  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

Totalt beviljat per åtgärd  
2016.01.01–2018.12.31

Omfattning  
(hektar)

Belopp  
kr

Bränningar (ha) 1 380.8 13 901 600

Sköta natur och kultur (ha) 4 507,8 40 429 800

Gallra fram lövrik skog (ha) 813,5 6 802 100

Gallra fram ädellöv (ha) 259,6 2 336 400

Rensa kulturmiljö (st) 251 326 300

Rensa stenmur (m) 5 009 42 577

Våtmark (ha) 12,4 186 000

Summa 64 024 777

Utlysning
Sista ansök-

ningsdag
Utlyst  
mnkr

Ansökt  
mnkr

Beviljat mnkr 
2018-12-31

Minska markskador 1 april 2016 3,0 2,4 1,74

Viltstam i balans 18 november 2016 1,5 3,7 1,81

Skogens påverkan på vatten 10 april 2017 3,0 3,6 2,64

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och 
sociala värden samt kulturmiljön

30 oktober  
2017 3,0 3,3 3,25

Förebygga effekter av klimatpåverkan 
eller Ökad biologisk mångfald i skogen

12 juni  
2018 5,0 1,1 0

SUMMA 11,8 9,44

Utlysning
Sista ansök-

ningsdag
Utlyst  
mnkr

Ansökt  
mnkr

Beviljat mnkr 
2018-12-31

Förväntat antal deltagare 
i beviljade projekt

Minska markskador 1 april 2016 10,0 21,4 10,0 4 195

Viltstam i balans 18 november 2016 8,0 8,2 8,2 3 615

Skogens påverkan på vatten 10 april 2017 11,0 14,1 10,3 3 625

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och 
sociala värden samt kulturmiljön

30 oktober  
2017 11,0 5,0 1,9 840

Förebygga effekter av klimatpåverkan 
eller Ökad biologisk mångfald i skogen

12 juni  
2018 25,0 * 25,5 16,3 8 700

SUMMA 74,2 46,7 20 975

Med information avses kortare aktiviteter som skogsdagar, 
skogskvällar, deltagande i mässor, framtagande av broschy-
rer och webbinformation. Målgruppen ska vara ”verksamma 
i skogsbruket”.

Med utbildning avses 
kurser, studieresor och 
workshops. 
 
* totalt för två ämnen

KAPITEL 9:  EKONOMISKT STÖD



SKOGSSTYRELSEN     65ÅRSREDOVISNING 2018

STÖD EFTER SKOGSBRÄNDER 

SOMMAREN 2018

Skogsstyrelsen lämnade den 10 
oktober i år en rapport [1] till reger
ingen med förslag till åtgärder för att 
kompensera drabbade i skogsbruket 
med anledning av bränderna under 
sommaren. Förslaget var att ge eko
nomiskt stöd till skogsbruket i de tre 

1  Skogsstyrelsen. Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket  
för skador med anledning av skogsbränderna sommaren 2018. Rapport 2018/15.

värst branddrabbade länen (Dalarna, 
Gävleborg och Jämtland) med 72 
miljoner kronor för att stimulera 
avverknings och logistikresurser så 
att brandskadat virke omhändertas 
för att minska risken för framtida 
insektshärjningar.

TA B E L L 9 : 8 .  ST Ö D  F Ö R  R Å D G I V N I N G  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

TA B E L L 9 : 9.  ST Ö D  F Ö R  SA M A R B E T E  I N O M  M I L J Ö  L B P  2 0 1 4  –  2 0 2 0

Utlysning
Beviljat mnkr 

2017-12-31
Förväntat  

antal deltagare 

Rådgivning om Skogens miljövärden 24,3 4 380

Fortbildning av rådgivare 0,6 45

Utlysning
Sista ansöknings-

dag
Utlyst  
mnkr

Ansökt  
mnkr

Beviljat mnkr 
2018-12-31

Gränsutmärkning 30 september 2016 10,0 18,9 10,8

Viltförvaltning 5 december 2016 14,0 3,8 2,6

Adaptiv skogsskötsel 31 december 2018 36,0* 12,1 2,4

Vattenförvaltning 0 0

Planering och projektering  
av skogsbilvägar 2,3 0

Viltförvaltning 3,5 0

Summa 60 38 15,8

Med information avses kortare aktiviteter som skogsdagar, 
skogskvällar, deltagande i mässor, framtagande av broschy-
rer och webbinformation. Målgruppen ska vara ”verksamma 
i skogsbruket”. 
 
* total budget för fyra olika ämnen

Rådgivning ges direkt till skogsägaren på den egna  
fastigheten. Genomförs helt av Skogsstyrelsen i egen regi.

Riksdagen beslutade att ge 72 miljoner 
kronor till de värst branddrabbade länen.

TA B E L L 9 : 1 0.  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  E KO N O M I S KT ST Ö D.  Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 24 29 36

Årsarbetskraft, män 11 16 18

Årsarbetskraft, kvinnor 13 13 18

Intäkter av anslag 1:2 4 939 5 844 11 058

Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet) 13 196 12 508 12 466

Intäkter av anslag 1:1 (Övrigt) 6 218 7 928 8 597

Övriga intäkter 355 179 191

Kostnader -24 708 -26 459 -32 312

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering av bidrag anslag 1:2 52 253 21 940 36 479

Lämnade bidrag -52 253 -21 940 -36 479

KAPITEL 9:  EKONOMISKT STÖD
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 KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

Handläggning av avverkningsärenden, med efterföljande tillsyn enligt skogsvårdsla
gen och miljöbalken, tillhör Skogsstyrelsens mest omfattande arbetsuppgifter.

Skogsvårdslagen anger de grundläg
gande reglerna för skogens skötsel. 
Särskilda regler finns för avverkning 
i fjällnära skog och ädellövskog. 
Utöver tillsynen enligt skogsvårds
lagen och miljöbalken har Skogs
styrelsen även ansvaret för tillsyn 
enligt virkesmätningslagen och 
timmerförordningen.

ÄRENDEHANDLÄGGNING 

Handläggning av avverkningsärenden

Skogsstyrelsen får kännedom om 
planerade avverkningar genom de 
avverkningsanmälningar och ansök
ningar om avverkningstillstånd som 
kommer in till myndigheten. Hand
läggningen av avverknings ärenden 
sker lokalt av medarbetare på Skogs
styrelsens 23 distrikt. Till stöd för 
handläggningen används material 
från myndighetens egna invente
ringar, men även geodata från andra 
myndigheter som läns styrelserna 
och Riksantikvarieämbetet. En sam
manvägd bedömning av tillgänglig 
geodata och den hänsyn som redo
visats i anmälan eller ansökan avgör 
om Skogsstyrelsen initierar tillsyn i 
det aktuella ärendet. 

Under det gångna året ökade 
mängden anmälningar och ansök
ningar om tillstånd med sju pro
cent jämfört med 2017. Av dessa 
anmälningar och ansökningar gällde 
66 439 föryngringsavverkning, 

medan 3 287 avsåg avverkning för 
annat ändamål än virkesproduktion 
samt avverkning för att utveckla och 
bevara natur och kulturmiljövärden.

Handläggning av ansökningar  

i fjällnära skog och i ädellövskog

Under 2018 har 299 ansökningar om 
föryngringsavverkning, avverkning 
för annat ändamål och avverkning 
för att bevara och utveckla natur
värden eller för att möjliggöra 
försöks verksamhet i fjällnära skog 
kommit in till Skogsstyrelsen.  
Under 2018 har 137 beslut om 
tillstånd till avverkning, 22 beslut om 
tillstånd till viss avverkning men 
med begränsningar och 26 beslut  
om avslag till ansökt avverkning 
meddelats. Begränsningarna och 
avslagen har oftast sin grund i att 
avverkningen är oförenlig med 
intressen som är av väsentlig bety
delse för naturvården eller kultur
miljövården. Fler ansökningar har 
under 2018 kommit in till Skogs
styrelsen än vad Skogsstyrelsen har 
haft möjlighet att handlägga.

Skogsstyrelsen har under 2018 
även tagit emot 331 ansökningar om 
tillstånd till avverkning i ädellövskog. 
Nästan alla dessa är ansökningar om 
föryngringsavverkning, men enstaka 
ansökningar gäller avverkning för 
annat ändamål och avverkning för att 
bevara och utveckla naturvärden eller 
för att möjliggöra försöksverksamhet. 
Under 2018 har tillstånd lämnats 
till åtgärden i samtliga ärenden som 
hanterats. I samband med tillstånd 
till föryngringsavverkning villkoras 
hur avverkning och föryngring ska 
genomföras. 

ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

K A P I T E L  1 0

Över 66 000 anmälningar och ansökningar 
om föryngringsavverkning kom in till Skogs
styrelsen 2018.

TA B E L L 1 0 : 1 .  A N M Ä L N I N G A R  O C H  
A N S Ö K N I N G A R  O M  F Ö RY N G R I N G SAV V E R K N I N G

Resultat 2018
Medel 

2015-2017 2017 2016 2015

Anmälningar och ansökningar om 
föryngringsavverkning 66 439  60 436 61 466 60 077 59 764 
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 XXXXXX

”Handläggning av 
avverkningsärenden, 
med efterföljande  
tillsyn enligt skogs
vårdslagen och 
miljöbalken, till
hör Skogsstyrelsens 
mest omfattande 
arbetsuppgifter.”
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E-tjänster 

Merparten av avverkningsanmäl
ningarna och ansökningarna om 
avverkningstillstånd skickas in via 
Skogsstyrelsens etjänster [1] Skogs
ärenden för företag (som ersatte  
Eavverka under 2018) och Mina 
sidor. Dessa etjänster bidrar till att 
minska de administrativa kostnaderna 
för både det inskickande företaget 
och för Skogsstyrelsen, jämfört med 
pappersblanketter. Skogsärenden 
för företag används främst av större 
bolag, skogsägarföreningar och 
sågverkens inköpsbolag medan 
Mina sidor är en etjänst som riktar 
sig till mindre företag och enskilda 
skogsägare. Andelen anmälningar 
och ansökningar som kommit in via 
Skogsstyrelsens etjänster var under 
år 2018 fram till och med september 
cirka 79 procent, vilket innebär en 
ökning med cirka fem procentenheter 
jämfört med 2017. 

Skogsärenden för företag

Skogsstyrelsen driver sedan 2014 i 
samarbete med länsstyrelserna ett 
arbete kring gemensam ärende
hantering för skogliga frågor.  
Den digitala tjänsten för gemensam 
inlämning av skogliga ärenden, 

1  Läs mer i kapitel 6, Rådgivning om e-tjänsternas användning och räckvidd samt i kapitel 12,  
Policyutveckling och extern samverkan om regeringsuppdraget Förenkla för företag.

Skogsärenden för företag, har varit i 
drift sedan december 2016. Förutom 
avverknings och samrådsärenden 
till Skogsstyrelsen kan även forn
lämnings och markavvattningsä
renden lämnas in till länsstyrelsen 
via tjänsten. Sedan november 2018 
har alla aktörer inom skogsbruket 
som lämnar in avverkningsärenden 
digitalt anslutit sig till tjänsten 
Skogsärenden för företag.

TILLSYN

Samlad tillsynsplan

Förordningen (2016:349) om Skogs-
styrelsens planering, uppföljning och 
utvärdering av tillsyn började gälla 
den 1 januari 2017. Där finns krav på 
att Skogsstyrelsen årligen upprättar 
en samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde. Pla
nen ska grundas på en behovsutred
ning. Behovs utredningen ska avse 
en tid om tre år, men uppdateras 
årligen.

Skogsstyrelsen tog 2016, för första 
gången, fram en behovsutredning 
för myndighetens tillsyn 2017–2019 
och en samlad tillsynsplan för 2017. 
Därefter har behovsutredningen 
uppdaterats 2017 och 2018 och en 
tillsynsplan skrivs inför varje nytt år. 

Tillsynsplanen omfattar alla myndighet-

ens tillsynsområden, det vill säga:

• objekttillsyn enligt skogsvårdslagen 

och miljöbalken, systemtillsyn enligt 

miljöbalken

• tillsyn enligt lagen om virkesmätning

• kontroller enligt timmerförordningen 

• tillsyn över produktion av och handel 

med skogsodlingsmaterial.

I tillsynsplanen beskrivs mål med 
tillsynen, prioriteringar, tillsyns
insatser för året, resursåtgång samt 
uppföljning och utvärdering av 
tillsynsverksamheten.

I behovsutredningen beskrivs ett 
antal områden där behov finns av att 
tillsyn bedrivs. Dessa områden har 
i tillsynsplanen fått miniminivåer i 
syfte att prioritera distriktens arbete 
med tillsyn mot dessa områden. I 
och med införandet av tillsynsplanen 
har lägstanivån för ett antal områden 
inom den objektsvisa tillsynen höjts 
och enhetligheten ökat. I tillsynspla
nen finns en miniminivå för beslut 
om hänsyn till naturvårdens, kultur
miljövårdens och rennäringens 
intressen för varje distrikt. Minimi
nivån finns eftersom ett behov har 
framkommit i den behovsutredning 
som tillsynsplanen bygger på.  
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Nemus är namnet på det webb-API som ansluter till  
Skogsärenden för företag. E-avverka har ersatts av  
Skogsärenden för företag.
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 KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

Under 2017 syntes tydligt att det 
distrikt som skrev minst antal före
lägganden och förbud om miljöhän
syn under 2017 inte låg lika lågt som 
det distrikt som skrev minst antal 
under 2016. Även spridningen av 
antal förelägganden om återväxt per 
distrikt minskade under 2017 något 
och enhetligheten ökade därigenom. 
2018 syns dock inte samma ökning 
av enhetlighet – några distrikt 
släpar efter och skillnaderna mellan 
distrikten är fortsatt lika höga. Det 
är därför viktigt att Skogsstyrelsen 
har fortsatt fokus på att arbetet med 
tillsyn följer tillsynsplanen, så att 
enhetligheten över landet ökar. 

Resultatet för miniminivån 
tillsynsaktivitet före avverkning men 
efter fältbesök visar att distrikten 
både under 2017 och 2018 når över 
eller ligger mycket nära minimini
vån, vilket är ett bra resultat. Denna 
miniminivå visar på hur stor andel 
av fältbesöken som leder till en 
tillsynsåtgärd och den är en bra indi
kator för hur enhetligt och effektivt 
arbetet bedrivs. Förutom de mätbara 
effekterna av tillsynsplanen upplevs 
även tillsynsplanen ge en bättre 
struktur och en tydlighet kring pri
oritering inom arbetet med tillsyn. 
Sammantaget klarade 52 procent av 
distrikten målsättningarna samtidigt 
som flera övriga distrikt var nära. 

Objektstillsyn enligt skogsvårdslagen

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

Före avverkning prioriteras tillsy
nen 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. 

2  https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/tillsyn/ (Hämtad 20190204)

Antalet förelägganden och förbud 
om miljöhänsyn har ökat för åttonde 
året i rad. Antalet beslut varierar 
kraftigt mellan distrikten. Variatio
nen mellan distrikt kan dels bero 
på olikheter i skogen, men också på 
skillnader i arbetssätt mellan Skogs
styrelsens distrikt. Det är viktigt 
att de som kommer i kontakt med 
Skogsstyrelsen, exempelvis mar
kägare, får en likartad behandling 
oberoende var i Sverige de har sin 
skog. Att öka enhetligheten är därför 
ett viktigt mål för Skogsstyrelsen. 

Det totala antalet vägledningar 
och information om skogsvård och 
avverkning minskade under 2018. 
Minskningen beror till stor del på att 
antalet vägledningar om skogsvård 
minskat. Även antalet förelägganden 
om skogsvård minskade under 
2018 jämfört med 2016 och 2017. 
Ökningen under 2016 och 2017 
berodde till stor del på att det blev 
möjligt att skicka föreläggande om 
skogsvård utan att detta föregåtts av 
en vägledning. Att skicka ett föreläg
gande utan föregående vägledning 
leder till en snabbare process i 
ärendet, vilket leder till en effekti
visering av Skogsstyrelsens arbete 
men också många gånger leder till 
ett bättre resultat i skogen. Under 
2018 minskade antalet kontroller 
av återväxter från 3 099 år 2017 till 

2 839 kontroller 2018, vilket kan för
klara en del av minskningen i antalet 
förelägganden. 

Antalet vägledningar om miljö
hänsyn har minskat med cirka 25 
procent jämfört med 2017 och ligger 
nu återigen på liknande nivå som 
2016. Under 2018 minskade andelen 
avverkningsanmälningar som besök
tes i fält innan avverkning kraftigt, 
från 6,2 procent till 4,4 procent. 
Trots en fortsatt hög aktivitet inom 
tillsyn efter fältbesök, vilket kan ses 
i miniminivån tillsynsaktivitet efter 
fältbesök före avverkning, har därför 
antalet vägledning om miljöhänsyn 
minskat kraftigt. Tillsynsaktiviteter 
som räknas i miniminivån tillsyns-
aktivitet efter fältbesök före avverkning 
är exempelvis skrivna vägledningar, 
förbud och förelägganden samt 
samrådsmeddelanden. Miniminivån 
har tydligt drivit arbetet mot ökad 
aktivitet efter att fältbesök utförts. 

Vad en vägledning, ett beslut om 
förbud och ett beslut om föreläggande 
är förklaras på Skogsstyrelsens webb [2].

Antalet åtalsanmälningar var 2018 
ungefär samma som 2017, vilket 
är en minskning jämfört med åren 
2015 och 2016. Arbetet med åtalsan
mälningar har under 2017 och 2018 
prioriterats ner i förhållande till 
annan tillsyn.
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Objektstillsyn enligt miljöbalken

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

Under år 2018 genomfördes 1 753 
samråd vilket är betydligt färre än 
2017. Skogsstyrelsen förtydligade 
under 2015 att samråd endast ska tas 
upp av Skogsstyrelsen i de ärenden 
där så är befogat och antalet samråd 
har därför minskat sedan 2015. Av 
de genomförda samråden var byg
gande av skogsbilvägar och åtgärder i 

3  Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/natura-2000/ 
4  Notisum. Artskyddsförordningen. 2007-11-08. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm (Hämtad 2018-01-10)

områden med mycket stor betydelse 
för flora och fauna de vanligaste 
åtgärderna. 

Utöver samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken hanterar Skogsstyrel
sen även avverkningar i eller intill 
Natura 2000områden. Skogsstyrel
sen skrev 2018 555 Natura 2000
råd [3] där tillstånd från länsstyrelsen 
inte krävs och 68 Natura 2000råd 
där tillstånd krävs från länsstyrelsen 
innan avverkning kan ske. 

Artskydd i skogen 

Skogsstyrelsen bedriver ett arbete 
med att effektivisera och stödja 
handläggningen på distrikt genom 
en arbetsgrupp för artskyddärenden. 
En repetitionskurs av riktlinjerna 

genomfördes under hösten med cirka 
60 deltagare, varav ungefär hälften 
var handläggare från Skogsstyrelsen 
och hälften från länsstyrelserna.  
I hela landet pågår arbetet med läns
visa dialoger mellan myndigheterna. 
Syftet är att effektivisera ärende
handläggningen och skapa samsyn 
kring de bedömningar som ska 
göras. För hantering av de nationellt 
fridlysta arterna [4] pågår arbetet med 
att ta fram riktlinjer. I slutet av året 
kom en dom från Mark och miljö
överdomstolen som kommer att 
analyseras i början av 2019. Under 
2018 har totalt 150 beslut fattats.

Förstudie Gemensamma  

riktlinjer i skogsbruket

Av Miljömålsrådets gemensamma 
åtgärdslista för 2018 framgick att 
Skogsstyrelsen har ansvar för sam
verkansåtgärden Förstudie gemen-
samma riktlinjer i skogsbruksärenden. 
Förstudien skulle genomföras i 
samverkan med Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrel
serna och Strålsäkerhetsmyndighe
ten. De tillsynsområden som angavs 
i åtgärdslistan var dikningsärenden, 
Natura 2000, fornlämningar och 
kulturmiljöer, vattenskyddsområden 
samt askåterföring

Skogsstyrelsen har i förstudien 
belyst ovanstående tillsynsområdena 
för att utreda om det finns behov av 
gemensamma riktlinjer mellan myn
digheter och om etjänsten Skogs
ärenden för företag i så fall behöver 
vidareutvecklas. Skogsstyrelsen har 
stämt av förstudiens förslag med 
ovan nämnda myndigheter. 

I förstudien föreslås bland annat 
att ett projekt bör initieras som utre
der frågan om hur Skogsstyrelsen 
och länsstyrelsen ska hantera ären
den om skogsbruksåtgärder i Natura 

TA B E L L 1 0 : 4 .  T I L L SY N  E N L I GT S KO G SV Å R D S L AG E N

TA B E L L 1 0 : 5 .  T I L L SY N  1 2  K A P.  6  §  M I L J Ö BA L K E N

2018
Medel 

2015-2017 2017 2016 2015

Antal vägledningar och informa-
tion om skogsvård och avverkning 564 762 645 689 953

Antal vägledningar miljöhänsyn 
och hänsyn till rennäringen 1 877 2 208 2 488 1 955 2 181

Antal förelägganden om skogsvård 102 172 190 204 121

Antal förelägganden och förbud 
miljöhänsyn* och rennäring 458 359 442 333 302

Åtalsanmälningar 23 68 26 137 42

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

2018
Medel 

2015-2017 2017 2016 2015

Askåterföring/ 
näringskompensation 87 147 98 92 250

Skogsbilväg 415 931 670 716 1 408

Traktorväg, basväg 458 359 442 333 302

Dikesrensning 286 634 459 468 976

Stubbskörd 1 4 4 4 5

Skogsgödsling 166 178 120 142 271

Skogsbruksåtgärder i områden 
med mycket stor betydelse för 
flora och fauna 532 759 771 720 785

Annan skogsbruksåtgärd 185 239 257 166 295

Totalt antal ärenden 1 753 3 061 2 506 2 444 4 234
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SKOGSSTYRELSEN     71ÅRSREDOVISNING 2018

2000områden. Vidare föreslås 
att Skogsstyrelsen bör uppmuntra 
skogsföretagen att utveckla funktio
ner i sina system för att kunna skicka 
in fler ärendetyper genom etjänsten 
Skogsärenden för företag.

Tillsyn av biotopskyddsområden 

Skogsstyrelsen har enligt miljötill
synsförordningen en skyldighet att 
utöva tillsyn över de biotopskydds
områden myndigheten beslutat om. 
Under år 2018 registrerades 2 414 
tillsynsbesök av biotopskyddsområ
den, vilket motsvarar 30 procent av 
samtliga biotopskyddsområden för 
vilka Skogsstyrelsen är tillsynsmyn
dighet. Utfallet innebär en målupp
fyllelse på 129 procent i förhållande 
till den fastställda miniminivån i 
Skogsstyrelsens tillsynsplan.

I samband med tillsynen har 
behov av förbättrad gränsmarkering 
noterats för 1 341 biotopskyddsom
råden, vilket utgör 56 procent av 
de områden där tillsyn registrerats 

under år 2018. Totalt har 120 till
synsbesök 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 åklagar
myndigheten. Totalt sett är resulta
tet för 2018 bättre än föregående år.

Systemtillsyn enligt miljöbalken

Under 2018 har fyra tillsynsområden 

prioriterats inom systemtillsynen enligt 

miljöbalken:

• skogsbruksåtgärder i områden med 

mycket stor betydelse för flora och 

fauna

• anläggande av skogsbilväg och 

traktorväg 

• anläggande av basvägar 

• dikesrensning

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 2018 

har 20 tillsynsbesök genomförts.  
Av dessa är 14 ärenden avslutade och 
verksamhetsutövarna är godkända. 
Resterande sex ärenden är på gående.  
I 14 ärenden har vi begärt in 
kompletteringar. 

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

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 

Under 2018 har bland annat tillsyn av anläggande av traktor, skogsbil och basvägar prioriterats inom systemtillsynen enligt miljöbalken.
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 XXXXXX

”Skogsstyrelsen har 
prioriterat tillsyns
besök hos företag 
som mäter mycket 
virke. Tillsynen har 
främst inriktats 
mot mätmetoder 
som används vid 
mätning av primärt 
skogsbränsle.”
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ska kontrollera noggrannheten hos 
mätredskap och mätresultat. 

Företag som utför virkesmätning 
ska anmäla detta till Skogs styrelsen 
och lämna uppgifter om verksam
heten. Under 2018 har 84 företag 
anmält att de mäter virke i första 
affärsled. Troligen finns det fler före
tag som mäter virke än de som anmält 
verksamhet till Skogs styrelsen. 
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, mät
utrustning, spårbarhet, kompetens 
och egenkontroll av noggrannhet 
och mätutrustning. Under 2018 
genomfördes sju tillsynsbesök, av 
dessa är två ärenden avslutade.  
I samtliga sju fall har komplette
ringar krävts. Under året har två 
beslut om föreläggande skickats.

Skogsstyrelsen var under året 
adjungerad deltagare i Virkes
mätningskontrollnämnden som 
är övervakare av och besluts
instans för kontrollfrågor för 
virkesmätningsföreningarna.

Tillsyn enligt timmerförordningen 

Under 2018 har 40 kontroller genom
förts enligt timmerförordningen, 28 
hos företag som importerar trävaror, 
sex hos handlare och sex hos virkes
köpande företag. Kontrollurvalet har 
gjorts utifrån en riskbaserad kontroll
plan. 33 av de kontrollerade företagen 
har blivit godkända. Förelägganden 
har skickats till sju företag. Ett av 
dessa har varit förenat med vite. 
Skogsstyrelsen har också ansökt om 
utdömande av vite hos förvaltnings
rätten i två ärenden.

Tillsyn av produktion och  

saluföring av skogsodlings - 

material 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 alla 
plantor som släpps ut på marknaden 
är av god kvalitet och att dokumen
tation om skogsodlingsmaterialets 
härkomst, egenskaper och identitet 
följer materialet från produktion 
till slutkund. Tydlig och komplett 
märkning av plantor och frö är till 
nytta för skogsägaren då det annars 
är svårt att avgöra vad man köpt, och 
det gör det lättare att följa upp skill
nader i tillväxt mellan plantor med 
olika bakgrund i efterhand.

Reglerna är även till för att und
vika handelshinder som kan hämma 

den fria rörligheten för skogsodlings
material inom EU. Skogsstyrelsen 
samarbetar med andra medlems
staters skogliga myndigheter genom 
att utbyta information om allt 
skogsodlingsmaterial som förs  
mellan länderna.

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

I december 2018 var 42 före
tag registrerade för handel med 
skogsodlingsmaterial.

TA B E L L 1 0 : 7.  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  Ä R E N D E H A N D L Ä G G N I N G .  
Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R ,  T K R

TA B E L L 1 0 : 6 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  T I L L SY N .  
Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R ,  T K R

2018 2017 2016**)

Årsarbetskraft, totalt 53 49 0

Årsarbetskraft, män 34 33 0

Årsarbetskraft, kvinnor 19 16 0

Intäkter av anslag 1:1 47 233 45 115 0

Övriga intäkter 392 197 0

Kostnader -47 625 -45 312 0

Resultat 0 0 0

2018 2017 2016**)

Årsarbetskraft, totalt *) 76 77 129

Årsarbetskraft, män *) 50 54 92

Årsarbetskraft, kvinnor *) 26 23 37

Intäkter av anslag 1:1 80 513 80 873 125 632

Övriga intäkter *) 636 918 1 007

Kostnader *) -81 184 -81 706 -126 599

Resultat *) -35 85 40

**) 2016 ingår Ärendehandläggning i Tillsyn

*) Här ingår offentligrättslig verksamhet.
**) 2016 ingår Ärendehandläggning i Tillsyn
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 KAPITEL 11:  INVENTERING, UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, OCH STATISTIK

Skogsstyrelsens inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger i samver
kan med andra processer vad som finns och följer upp vad som händer i skogen för 
att Skogsstyrelsen och andra aktörer ska kunna bedriva verksamheter med tillgång 
till bra underlag och därmed fatta välgrundade beslut.

1  Skogsstyrelsen. Strukturstatistik Statistik om skogsägande 2017 Rapport 12 – 2018

Inventeringar och uppföljningar 
ger värdefulla kunskapsunderlag 
och syftet är att leverera statistik 

för uppföljningar av miljömålen 
såväl som de skogspolitiska målen, 
ge underlag för återkopplingar och 
tillsyn samt att användas vid särskilda 
informations och utbildnings
insatser, till exempel företagsdialoger. 
Inventeringar och uppföljningar 
av naturvärden, kulturmiljöer och 
återväxters kvalitéer ger viktiga 
underlag för det dagliga arbetet med 
bland annat rådgivning, lagtillsyn 
och områdesskydd. Uppföljningar av 
exempelvis miljöhänsyn, återväxter, 
skogsskador och biologisk mång
fald visar på tillståndet i skogen, 
uppnådda resultat och behov av 

kommande åtgärder. Resultat från 
verksamheten redovisas framför allt 
i kapitel 2, Ekosystemtjänster och 
utvecklingen i skogen.

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 Skogssty
relsen 13 olika statistikprodukter 
som bygger på registerbearbetningar, 
enkät och intervjuundersökningar 
samt stickprovsinventeringar i 
fält. Statistikpublicering görs via 
Statistiska meddelanden och en 
statistikdatabas på Skogsstyrelsens 
webbplats. Av de publiceringar som 
genomfördes år 2018 publicerades 
nästan samtliga enligt utsatt datum i 
Publiceringsplanen. 

Under år 2018 publicerades även 
rapporten Struktur i skogsbruket [1] 
med efterfrågad statistik om ägar
struktur i skogsbruket. Under år 
2018 har ett arbete pågått med att 
effektivisera statistikproduktionen 
som innebär en övergång från Excel 

filer till en databasbaserad statistik
produktion. Detta arbete kommer 
att fortsätta under år 2019. Utifrån 
internrevisionens granskning av 
statistikproduktionen år 2017 har 
en första del av statistikfunktionens 
oberoende och organisation jämte 
andra delar av verksamheten utretts. 
Det återstår att genomföra en behov
sanalys som planeras bli klar år 2019. 

HÄNSYNSUPPFÖLJNING

Hänsynsuppföljningen är en inven
tering i fält med syftet att delar 
av resultaten ska ingå i Sveriges 
officiella statistik. Insamlade data 
ska också användas i bland annat 
utvärderingen av miljömålen och de 
skogliga miljömålen. Uppföljning
ens resultat är också användbara 
i processen med att åstadkomma 
ett förbättrat hänsynstagande vid 
avverkning, samt vid behov ge 
incitament till att anpassa och/eller 
förändra regler och rekommen
dationer. En kontroll inventering 
genomförs parallellt med ordinarie 
inventering på en andel av objekten. 
Kontrollinventeringens syfte är kva
litetssäkring, att ge underlag till för
bättringar, återkoppling och bidrag 
till kalibrering för inventerarna. 
Skogsstyrelsens expertkommitté för 

INVENTERING, UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING 
OCH STATISTIK

K A P I T E L  1 1

Skogsstyrelsen ansvarar för Sveriges offi
ciella statistik inom tre olika områden.
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”Uppföljningar av 
exempelvis miljö
hänsyn, återväxter, 
skogsskador och 
biologisk mångfald 
visar på tillståndet 
i skogen, uppnådda 
resultat och behov 
av kommande 
åtgärder. ”
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skogliga uppföljningar är referens
grupp för inventeringen.

Under år 2018 har cirka 628 
ärenden inventerats före avverkning, 
enligt Skogsstyrelsens nya inventering 
Hänsynsuppföljning före avverkning 
(HF). År 2018 har ingen inventering 
skett enligt den äldre inventerings
metodiken Polytax (P1). Den har 
fasats ut då antalet kvarvarande 
inventeringsbara P1objekt blev 
alltför få.

Under 2018 har 105 ärenden följts 
upp efter avverkning enligt den nya 
metodiken Hänsynsuppföljning efter 
avverkning (HE).

NATIONELL UPPFÖLJNING  

AV FLYGBILDER

Under år 2018 har metoden Natio-
nell uppföljning av flygbilder (NUF) 
fortsatt att utvecklas och genom
förts i delar av landet. Syftet är att 
med hjälp av fjärranalys i form av 
flygbilds tolkning utföra uppföljning 
av tagen hänsyn till bland annat 
vattendrag, kantzoner och kultur
miljöer. Fjärr analysen har resulterat 
i 2 111 objekt som bland annat över
lämnats till rådgivningsprocessen för 
objekts vis dialog.

2  http://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/hansynsuppfoljning-kulturmiljoer/ (Hämtad 2019-01-08)

HÄNSYNSUPPFÖLJNING  

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 
2018 har Skogsstyrelsen inventerat 
och kontrollerat 494 avverkningar. 
Resultaten från Hänsynsuppföljning 
kulturmiljöer har under år 2018 
använts för återkoppling och dialog 
med berörda bolag och mark ägare 
samt presenterats i en folder.  
Mer ingående resultat redovisas  
på Skogsstyrelsens webbplats. [2] 

ÅTERVÄXTUPPFÖLJNING

Återväxtuppföljningen är en inven
tering 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 återväxtuppfölj
ning inventeras årligen ett stickprov 
av föryngringsavverkningarna. 
Under år 2018 inventerades totalt 
478 objekt. Inventeringen omfattar 
dels en återväxttaxering och 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 i södra Sverige respektive sju år i 
norra Sverige efter avverkningen.  
Inventeringen av vedsubstrat och  
hänsynsareal kommer att upphöra  
när motsvarande uppgifter kan  
presenteras i den nya hänsyns 
 uppföljningen.

 
NYCKELBIOTOPSINVENTERING

År 2018 fick Skogsstyrelsen reger
ingens uppdrag att genomföra en 
landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper. Finansieringen av 
det tioåriga uppdraget att genomföra 
en landsomfattande inventering 
upphörde i praktiken i och med riks
dagens beslut om budget år 2019. 
Se även kapitel 12, Policyutveckling 
och extern samverkan, avsnittet 
Landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper.

Under år 2018 har Skogsstyrelsen 
lagt fokus på den utvecklade meto
den för nyckelbiotopsinventering  
i nordvästra Sverige samt på för
beredelser för att kunna genomföra 
den landsomfattande inventeringen.  
 

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. 

År 2018 fick Skogsstyrelsen regeringens uppdrag att genomföra en landsomfattande 
inventering av nyckelbiotoper. Finansieringen av det tioåriga uppdraget att genomföra en 
landsomfattande inventering upphörde i praktiken i och med riksdagens beslut om budget 
år 2019. 
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Fältinventeringen påbörjades i 15  
av Skogsstyrelsens 23 distrikt. 
Registrering av nyckelbiotoper sker 
även i samband med övriga verk
samheter på Skogsstyrelsen.

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 
66 943 aktiva nyckelbiotoper som 
Skogsstyrelsen har registrerat sedan 
år 1990 med en sammanlagd areal 
på 229 472 hektar. De finns huvud
sakligen hos enskilda skogsägare. 
Till detta kommer nyckelbiotoper 
hos stor och mellanskogsbruket 
som inventerats i egen regi. Inom den 
systematiska inventeringen år 2018 
identifierades cirka 5 200 hektar nya 
nyckelbiotoper. Dessa områden är 
vid årsskiftet 2018/2019 ännu inte 
registrerade och kommunicerade.  
I samband med övrig verksamhet har 
Skogsstyrelsen under året registrerat 
828 nya nyckelbiotoper med en total 
areal på 3749 hektar.

3  Skogsstyrelsen. Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar. Meddelande 2017/4

UPPFÖLJNING  

BIOLOGISK MÅNGFALD 

Den biologiska mångfalden i nyckel
biotoper och biotopskydd följs upp 
genom stickprov. I områdena inven
teras mängden signalarter, död ved 
och andra indikatorer. På sikt kom
mer denna uppföljning att kunna 
visa på effekten av områdesskydd 
och andra åtgärder för artbevarande. 
Sedan starten år 2009 har Skogs
styrelsens artexperter inventerat 
616 nyckelbiotoper och 57 områden 
som inte är nyckelbiotoper. Under 
år 2018 har färre fältinventeringar 
utförts, detta för att frigöra personal 
till utbildning och metodtester inom 
den nya nyckelbiotopsinventeringen. 
Databasen har kvalitetssäkrats och 
förbättrats och data har gjorts till
gängliga för forskning i ett samar
bete med SLU.

FRIVILLIGA AVSÄTTNINGAR

Under år 2017 hade Skogsstyrelsen 
ett regeringsuppdrag om skogsbru
kets frivilliga avsättningar som publ
icerades som Meddelande 4 2017 [3]. 
Ett urval av 969 brukningsenheter 
inom små och mellanskogsbruket 
valdes ut för enkätutskick, ett arbete 
som pågick fram till maj år 2018. 
Svarsfrekvensen på inkomna enkäter 
var 45 procent. Utifrån uppgifter 
lämnade vid enkätsvaren valdes 1–4 
frivilliga avsättningar per taxe
ringsenhet ut och nära 700 objekt 
ritades in på kartor för inventering 
i fält. Fältinventeringen har under 
hösten år 2018 genomförts på drygt 
90 procent av de inritade frivilliga 
avsättningarna.  Resultat och ana
lyser av insamlade uppgifter under 
inventeringen ska genomföras under 
våren år 2019

På grund av brist på personal med 

Under år 2018 har färre fältinventeringar utförts, detta för att frigöra personal till utbildning och metodtester inom den nya nyckelbiotops
inventeringen. Databasen har kvalitetssäkrats och förbättrats och data har gjorts tillgängliga för forskning i ett samarbete med SLU.
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naturvårdskompetens genomfördes 
inte den planerade fältinvente-
ringen av storskogsbrukets frivilliga 
avsättningar. Information om stor-
skogsbrukets frivilliga avsättningar 
kommer att sammanställas genom 
bearbetningar av registerdata från 
storskogsbruket.

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 Riksantikvarie ämbetets 
Fornminnesinformationssystem 
(FMIS) samt uppdatering av Skogs-
styrelsens Skog och historia-databas. 

Under år 2018 har arbetet utförts 
inom Kvalitetssäkring Skog och 
historia del 2, ett av Skogsstyrel-
sen inrättat femårigt projekt för 
perioden 2017–2021. Projektets 
mål är att ytterligare 40 000 poster 
av de återstående 100 000 registre-
ringarna i Skogsstyrelsens databas 
ska kvalitetssäkras. Under år 2018 
har totalt 3 300 objekt granskats, 
3 263 registrerats i FMIS och 3 603 

raderats, vilket är bästa resultat 
sedan kvalitetssäkringen startade.

VILTBETE

Skogsstyrelsen redovisar årligen 
resultat från Älgbetesinventering 
(Äbin) och upprättar foderprognoser 
för landets älgförvaltningsområden. 
Totalt har 41 204 provytor i 82 
älgförvaltningsområden inventerats 

under år 2018. Älgbetesinvente-
ringen finansieras av skogsbruket 
och koordineras av Skogforsk. Delar 
finansieras också av länsstyrelsen. 
Skogsstyrelsen ansvarar för metodik, 
instruktioner, utbildningar, resultat-
beräkningar och avrapporteringar. 

KONTROLL AV NATURVÅRDSAVTAL

Skogsstyrelsen utför regelbunden 
kontroll av de områden som myndig-
heten tecknat naturvårds avtal för. 
Under år 2018 registrerades 1 136 
kontrollbesök av naturvårdsavtal. 
Antalet motsvarar 21 procent av 
samtliga naturvårdsavtal Skogs-
styrelsen tecknat genom åren. 

I samband med kontrollen har 
behov av någon form av förbättrad 
gränsmarkering noterats för 674 
naturvårdsavtal, vilket utgör 59 
procent av de områden där kontroll-
besök registrerats under år 2018. 
Totalt har 89 kontrollbesök resulte-
rat 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.

TA B E L L 1 1 : 1 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  I N V E N T E R I N G ,  U P P F Ö L J N I N G , 
U T V Ä R D E R I N G .  Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 62 44 36

Årsarbetskraft, män 40 28 25

Årsarbetskraft, kvinnor 22 16 11

Intäkter av anslag 1:1 66 109 46 650 38 916

Övriga intäkter 332 182 152

Kostnader -66 441 -46 832 -39 068

Resultat 0 0 0

Skogsstyrelsen redovisar årligen resultat 
från Älgbetesinventering (Äbin) och upprät-
tar foderprognoser för landets älgförvalt-
ningsområden.

KAPITEL 11:  INVENTERING, UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, OCH STATISTIK

Fo
to

: K
en

n
et

h
 J

o
h

an
ss

o
n



SKOGSSTYRELSEN     79ÅRSREDOVISNING 2018

 XXXXXX

”Under år 2018 
registrerades 1 136 
kontrollbesök av 
naturvårdsavtal. 
I samband med 
kontrollen har 
behov av någon 
form av förbättrad 
gränsmarkering 
noterats för 674 
naturvårdsavtal.”
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I Policyutveckling och extern samverkan ingår uppföljning, framtagande av besluts
underlag för utveckling av svensk och internationell politik med koppling till den 
svenska skogen, regeringsuppdrag, remisser och större utredningar. 

Kärnan i arbetet är skogs
politiken, men även andra 
politikområden som miljö, 

klimat, energi och bistånd berörs. 
Många regeringsuppdrag och  
utredningar utförs tillsammans  
med andra myndigheter.

SEKTORSDIALOG 

Skogsstyrelsen har bedrivit sektors
dialoger sedan 2014. Dialogerna 
genomförs med i huvudsak företag 
i skogsnäringen samt med ett antal 
organisationer i civila samhället. 
Varje dialog dokumenteras i en offent
lig handling i form av en minnes
anteckning. Under 2018 har 26 av 31 
(som var årets mål) dialoger genom
förts med utvalda företag. Dessutom 
har 76 av 105 lokala sektorsdialoger 
med mindre skogsföretag och de 
större företagens operativa delar 
hållits. Erfarenheterna av dialogerna 
är hitintills mycket positiva och de 
har etablerat sig som ett naturligt 
skogspolitiskt verktyg. 

Ämnena och frågeställningarna för 
2018 var bland annat nyckelbiotoper, 
statstjänstemannarollen samt skog 
och vilt. Dialogkonceptet utvecklas 
hela tiden. Vi har successivt anpassat 
diskussionsunderlagen och aktivt 
understött att företagen bidrar till 
vilka frågor de vill ta upp i dialogen.
Sedan 2017 genomförs dialogerna  

med lite olika systematik och ämnes
val beroende på om vi träffas på 
lednings eller lokal nivå. Det ger oss 
möjlighet att verka i såväl policy
skapande/ strategiska som mer 
operativa vardagsnära frågor. 

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 globala 
processer. Agenda 2030 och de  
17 globala målen för hållbarhet  
har genomsyrat arbetet. 

Bland de viktigare internationella 

processerna där Skogsstyrelsen stöttat 

regeringskansliet kan nämnas:

• Utvärdering av EU:s skogsstrategi

• EU:s bioekonomistrategi

• Forest Europe, inklusive medverkan i 

Forest Europes styrkommitté

• UNECE:s kommitté för skog och 

skogsindustri 

• Klimatförhandlingarna inom 

klimatkonventionen

• Konventionen om biologisk mångfald

• FN:s skogsforum

• Internationella tropiska 

timmerorganisationen

• Ordförandeskap i Barents 

skogssektornätverk

• Arbetet med EU:s Östersjöstrategi

Under året har vi ansvarat för inter
nationell rapportering om svensk 
skog och skogssektor till internatio
nella organisationer och informerat 
besökande utländska delegationer 
om svensk skog, svensk skogssektor 
och om Skogsstyrelsens arbete.

Skogsstyrelsens bidrag till Politi
ken för global utveckling (PGU) har 
under 2018 på många sätt präglats av 
Agenda 2030 och hur det ska inte
greras i PGU. Det arbetet har skett 
tillsammans med Sida och flera andra 
myndigheter. Skogsstyrelsen har även 
utvecklat ett förslag till ett globalt 

POLICYUTVECKLING OCH EXTERN SAMVERKAN

K A P I T E L  1 2

Ämnena och frågeställningarna för Skogs
styrelsens sektorsdialoger under 2018 var 
bland annat nyckelbiotoper.
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”Kärnan i arbetet 
är skogs politiken, 
men även andra 
politikområden 
som miljö, klimat, 
energi och bistånd 
berörs. Många 
regeringsuppdrag 
och utredningar 
utförs tillsammans  
med andra 
myndigheter.”
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utbildningsprogram som handlar om 
att bidra till fattigdomsbekämpning 
genom att utveckla kapaciteten att 
restaurera degraderade (utarmade) 
skogar i några av Sidas programlän
der. Förslaget godkändes för finansie
ring av Sida och avtal för en pilotfas 
under 2019 tecknades i december.

Under 2018 anordnade Skogs
styrelsen och Näringsdepartemen
tet ett ministermöte i Haparanda 
inom ramen för det circumboreala 
samarbetet. I samarbetet ingår USA, 
Kanada, Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland. I direkt anslutning 
till ministermötet anordnades också 
en forskarkonferens med syfte att 
öka samarbete inom klimatområ
det. I mötet antog ministrarna ett 
gemensamt tillkännagivande ”The 
Haparanda declaration” med en tyd
lig viljeriktning att stärka det boreala 
samarbetet. Haparandamötet blev 
också startskott för en gemensam 
kunskapssammanställning (Insight 

1   https://www.slu.se/forskning/framtidens-forskningsprogram/  20181121 (Hämtad 20190204) 
2  Global strategisk plan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sträcker sig till 2020.

Process) om boreala skogar kopplat 
till klimatfrågan. Sverige bidrar 
finansiellt till det ettåriga projektet 
som kommer att ledas av Future 
Forests [1] på SLU.

Skogsstyrelsen stod i somras värd 
för Megaflorestais som är ett nätverk 
för skogliga myndighetschefer i 
några av världens större skogslän
der. Temat för mötet var ”Building 
Momentum for Forestry in the Bioeco-
nomy and Sustainable Development”. 
Ett 25tal internationella deltagare 
samt ett antal svenska resurs
personer deltog på mötet som hölls i 
Norrbotten.

Inom Konventionen om biologisk 
mångfald har det tagits fram en 
utvecklad definition och en vägled
ning för vad som kan vara ”andra 
effektiva områdesbaserade bevarande-
åtgärder”. Åtgärder som kan ingå 
i Aichimål [2] 11 om att skydda 17 
procent av landarealen.

Under det svenska 

ordförandeskapet i Barentsrådet, 
hösten 2017 till och med hösten 
2019, innehar Skogsstyrelsen ord
förandeskapet för Barents skogs
sektornätverk. Skogsstyrelsen har 
förankrat svenska prioriteringar och 
tagit fram en färdplan för skogssek
tornätverket. Två möten har arrang
erats inom Barentsregionen i Sverige. 
Skogsstyrelsen har samverkat med 
närings och utrikesdepartementen, 
berörda länsstyrelser, internatio
nella Barents sekretariatet och andra 
arbetsgrupper inom Barentssamar
betet. Planering för ett avslutande 
skogsforum i Umeå hösten 2019 har 
påbörjats. 

REGIONAL UTVECKLING

Genom sin regionala och lokala 
förankring bidrar Skogsstyrelsen till 
regional tillväxt och utveckling i hela 
landet. Detta i linje med det natio
nella skogsprogrammet, den natio
nella strategin för regional tillväxt 

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 globala processer. Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbarhet har genomsyrat arbetet. 
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och attraktionskraft 2015–2020 och 
det regeringsuppdrag som myndig
heten. Skogsstyrelsens uppgift är 
att koppla ihop mål och möjlighe
ter inom regional utveckling med 
skogens och skogsbrukets förutsätt
ningar och möjligheter, i alla delar 
av Sverige. Sex regionansvariga, med 
stöd av en nationell och en interna
tionell 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 Tillväxt
verket, Jordbruksverket, Naturvårds
verket och Havs och vattenmyndig
heten. Skogsstyrelsen medverkar i 
en analysgrupp tillsammans med 
bland annat nämnda myndigheter i 
Näringsdepartementets regi, samt i 
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 
Gröna näringar och Integration. Regi
onalt sker kontakter med regionalt 
tillväxtansvariga och länsstyrelser, 
EUprogrammens förvaltningsmyn
digheter och sekretariat, skogsföretag 
samt potentiella medfinansiärer och 
samarbetspartners i övrigt. 

Skogsstyrelsen har under året 
medverkat som leadpartner eller 
samarbetspartner i fyra större 
Lifeprojekt och sex Interregprojekt 
inom miljöområdet, kopplat till 
Östersjö samarbetet. Skogsstyrelsen 
har dessutom deltagit i två ansök
ningsprocesser för Lifeprojekt och 
två för Interregprojekt. Inom Social
fonden har bedrivits ett regionalt 
projekt som syftar till att verka för en 
mer jämställd skogssektor (se även 
under Regeringsuppdrag och avsnit
tet Jämställdhet i skogsbruket). 
Skogsstyrelsen har även medverkat i 
ett antal mindre lokala projekt inom 
bland annat Landsbygdsprogrammet.  
Projektverksamheten bedrivs i huvud
sak på Skogsstyrelsens distrikt.

3  Länsstyrelsen, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen i samverkan.

Grip on life

Fortlöpande sker samverkan kring 
initiering och genomförande av 
projek tansökningar. Under året 
har ett tiotal regionala och lokala 
projektansökningsprocesser pågått. 
I början av året startade det stora 
nationella projektet Grip on life IP 
med Skogsstyrelsen som projekt
ägare. Naturvårdsverket, Havs och 
vattenmyndigheten, skogsägar
föreningarna, Våtmarksfonden, 
sju länsstyrelser, ett fiskeråd samt 
ett av vattendistrikten är de andra 
samarbetspartnerna i projektet som 
kommer att pågå under sex år. 

Jämställdheten – en viktig faktor

I de regionala skogsstrategierna 
är jämställdheten en viktig faktor 
och flera regioner jobbar aktivt och 
strategiskt med frågan. Exempelvis 
kan nämnas samarbetet inom ramen 
för Skogslänet Västerbotten [3] som 
arbetar med utveckling av: 

• Kunskap om vad ett aktivt jämställd-

hetsarbete kan innebära för det egna 

företaget/organisationen men även  

för skogssektorn i stort.

• Kunskap om hur jämställdhet ger posi-

tiv effekt på kompetensförsörjningen 

och matchning på arbetsmarknaden.

• Verktyg för att skapa en bättre arbets-

miljö och få en ökad lönsamhet. 

• Expertstöd för att jämställdhets-

integrera organisationen och för att  

ta fram utbildningsinsatser för  

jämställdhet och normkritik.

• Tillgång till nätverk och 

erfarenhetsutbyten.

Skogsstyrelsen var också medarrangör 
av konferensen Från #metoo till 
handling som anordnades i Umeå 
i oktober, med nära 300 deltagare 
varav cirka 40 procent män och  
60 procent kvinnor. 

REGERINGSUPPDRAG 2018 OCH 

ANDRA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Nationellt skogsprogram 

I regleringsbrevet för 2018 har 
Skogsstyrelsen i uppdrag att redovisa 
hur man bistått regeringskansliet i 
framtagandet av programmet samt 
åtgärder som vidtagits inom det. 

Under juli månad fick Skogsstyrel
sen ett separat uppdrag om att bistå 
i genomförandet av det nationella 
skogsprogrammet. Båda dessa 
uppdrag redovisas sammanhållet i 
avsnittet nedan.

Uppdrag att bistå i genomförandet av 
det nationella skogsprogrammet
Under året har Skogsstyrelsen vidta
git en rad olika åtgärder inom ramen 
för det nationella skogsprogrammet. 
Flera av dem redovisas i de olika 
deluppdragen nedan. Förutom dessa 
har följande åtgärder vidtagits:

Skogsstyrelsen har i det regionala  
länsvisa arbetet samarbetat med läns
styrelser, regionerna, skogs näringen 
och andra offentliga aktörer och 
medverkat till regionala arbeten 

I projektet Grip on Life IP arbetar myndig
heter, skogsägarföreningar och intresse
organisationer tillsammans för att värna 
värdefulla vattendrag och våtmarker i 
skogslandskapet.
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med skogsprogram har inletts i 17 
län. Under hösten har vi genom 
utsedda regionala samordnare gett 
stöd till samtliga län genom att 
sprida goda exempel och peka på 
lösningar i länens arbete. Under 
december anordnades en konferens 
om skogsprogrammet. Temat den 
första konferensdagen var jämställd
het inom skogssektorn och temat 
den andra dagen var de regionala 
dialogprocesserna.

Tillsammans med uppdraget att 
bistå i internationella frågor har 
en beställning lagts om en bred 
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen 
presenterades på konferensen om 
nationella skogsprogrammet i decem
ber och färdigställdes januari 2019.

Sedan 2017 har Skogsstyrelsen 
bedrivit en samverkansprocess om 
skogsproduktion. Processgruppens 
rapport remitteras fram till mitten 
av februari 2019. För mer informa
tion se avsnittet Samverkansprocess 
skogsproduktion nedan.

Uppdrag att föreslå åtgärder för en 
jämställd skogssektor
I maj fick Skogsstyrelsen ett reger
ingsuppdrag att utvärdera skogs
sektorns jämställdhetsarbete, med 
strategin Konkurrenskraft kräver 
jämställdhet från 2011 som referens. 

Uppdraget kommer att redovisas 
den 15 mars 2019. I korthet är bilden 
av sektorns arbete spretig. I vissa 
delar går arbetet framåt, i andra inte. 
Utvecklingstakten förefaller också 
vara för långsam. 

I den konferens i december 
som nämns ovan var jämställdhet 
i skogssektorn temat första dagen 
och genomsyrade även dag 2 om de 
regionala strategierna. I samband 
med konferensen presenterades ett 
30tal preliminära åtgärdsförslag 
inom ämnesområdena arbetsliv, 
utbildning och enskilt skogsägande. 

Vår bedömning är att åtgärderna 
kommer att utgöra ett bra avstamp 
för sektorns fortsatta jämställdhets
arbete. Slutlig rapport lämnas i mars 
2019.

Samverkansprocess skogsproduktion

I början av år 2017 startade Skogs
styrelsen tillsammans med 30talet 
inbjudna aktörer från främst 
skogsnäringen Samverkansprocess för 
skogsproduktion, enligt den rekom
mendation som gavs i Skogsstyrel
sens och Sveriges lantbruksuniver
sitets (SLU) gemensamma projekt 
Adaptiv skogsskötsel (2013–2015). 
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). 

Målet för samverkansprocessen är 
att ett tydligt, gemensamt ställnings
tagande för skogsproduktion får en 
bred uppslutning inom skogssek
torn. Ett ställningstagande som bör 
uttryckas i form av mål för skogspro
duktion 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. 

Uppdrag att,  
inom ramen för  
det nationella  
skogsprogrammet, Redovisning

utveckla rådgivning för 
ett hållbart skogsbruk

Kampanjen Skog med variation har förstärkts med olika former 
av stödmaterial som filmer och en temabilaga till Skogseko nr 4. 
För att nå fler yrkesverksamma har distanskurser via webben 
anordnats speciellt för den målgruppen.

bistå i arbetet inom 
internationella  
skogsfrågor

Arbetet har integrerats i Skogsstyrelsens ordinarie internationella 
arbete och redovisas under avsnittet Internationellt arbete ovan. 
En mer detaljerad rapportering kommer att lämnas till regeringen 
den 28 februari 2019.

förbereda och genom-
föra en skogsakademi 
för beslutsfattare  
inom EU

Skogsstyrelsen har deltagit i förberedelser och genomförande av 
ett möte i Finland under november 2018 och avser att genomföra 
ett motsvarande arrangemang i Sverige under senhösten 2019. 
En mer detaljerad rapportering kommer att lämnas till regeringen 
den 28 februari 2019.

stödja regionala  
dialoger och strategier

Skogsstyrelsen har under hösten genom utlysning fördelat 
medel till regionala insatser som stödjer skogsprogrammets 
vision och mål. Totalt har Skogsstyrelsen fattat 17 beslut och 
fördelat 15 934 000 kronor till insatser inom 19 län. 

Skogsstyrelsen ska senast 28 februari 2019 lämna en ekonomisk 
uppföljning och en redogörelse för hur de beviljade medlen har 
bidragit till skogsprogrammets genomförande.

utarbeta en samman-
hållen och regelbunden 
statistik om areal 
skogsmark

Arbetet bedrivs i samverkan med Naturvårdsverket, SLU 
och Statistiska Centralbyrån och avrapporteras i form av en 
rapport från Skogsstyrelsen samt en lämplig statistikprodukt 
inom Sveriges Officiella Statistik. Vilken myndighet som bör ha 
ansvar för statistikprodukten är ännu inte klart. Eftersom många 
statistikprodukter publiceras i maj, har myndigheterna bett 
Regeringskansliet om en förlängning. Avrapportering ska ske  
den 30 april 2019. 

TA B E L L 1 2 : 1 .  SA M M A N ST Ä L L N I N G  AV Ö V R I G A U P P D R AG  
I N O M  R A M E N  F Ö R  D E T N AT I O N E L L A S KO G S P R O G R A M M E T
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Inledningsvis identifierades fyra 

åtgärdsområden:

• 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)

För vart och ett av de fyra åtgärds
områdena bildades en arbetsgrupp. 
Personer från skogsbruket var 
ordförande i arbetsgrupperna och 
ansvarade för gruppernas arbete och 
avrapportering till processgruppen. 
Två personer från Skogsstyrelsen 
utgjorde sekretariat i respektive 
grupp. I januari 2018 redovisade de 
fyra arbetsgrupperna sina resultat 
som publicerades i Skogsstyrelsens 
rapportserie. [4]

Samverkansprocessen har under 
2018 tagit arbetsgruppernas förslag 
vidare. Heurekaanalyser [5] gjordes 
under våren på några exempelfastig 
heter spridda i landet. Resultaten 
visar att utgångsläget för skogen har 
stor betydelse för vilka effekter man 
kan få. Slutsatsen är att varje åtgärds 
effekt behöver prövas i det enskilda 
fallet. Under våren hölls även ett 
forskarseminarium för att få forskar
nas synpunkter på förslagen och dess 
påverkan på skogsproduktionen och 
på andra samhällsmål. Seminariet 
gav värdefulla syn punkter till det 
fortsatta arbetet.  

4  Avser Skogsstyrelsens rapporter nummer 2018/ 1, 2, 3 respektive 4. Se vidare: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/publikationer/
5  Heurekasystemet är en programserie för stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk.  
Förvaltas och utvecklas av Skogliga hållbarhetsanalyser vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6  Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2018  
http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-atgardslista-2018.pdf
7  Miljömålsrådets delredovisning  
http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-delredovisning-20181018.pdf
8  Skogsstyrelsens rapport 2018/9 Slutrapport Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.  
https://skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/gemensam-inlamningsfunktion.pdf

Som komplement till forskarsemi
nariet gjordes en egen prövning av 
förslagen mot målen i Agenda 2030. 
Detta arbete gjordes av Skogssty
relsen och åtgärdernas påverkan 
redovisas i en femgradig skala  
(, , 0, +, ++)

Under våren gjordes även ett 
prioriteringsarbete av samverkans
processens processgrupp. Rapport
skrivningen påbörjades under för
sommaren. Processgruppen begärde 
i juni mer tid för arbetet med att 
formulera åtgärdsförslag och för att 
kunna förankra förslagen i respek
tive deltagande organisation. 
Beslut togs om att förlänga tiden 
med tre månader, vilket medförde en 
senarelagd remisstid och framflyt
tade konferenser. Generaldirektören 
fattade beslut om remissversionen 
av rapporten den 1 november och 
den 12 november gick rapporten ut 
på remiss. Konferenser genomfördes 
under november och december.

Remisstiden sträckte sig fram till 
12 februari 2019. Därefter har pro
cessgruppens arbete med att hantera 
remissvaren och att färdigställa 
rapporten tagit vid. Slutrapporten 
beräknas vara klar i mars eller april 
2019. Efter det påbörjas implemen
tering. Processgruppen kommer 
att föreslå vilka delar vi bör starta 
med, men beslut om detta ligger 
hos respektive ansvarig aktör. För
hoppningsvis kan sektorns aktörer 
gemensamt driva frågorna för att de 
ska få så stor effekt som möjligt. Vi 
räknar även med att nationella skogs
programmet blir en viktig bärare av 
samverkansprocessens resultat.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Skogsstyrelsen har under året  
deltagit i Miljömålsrådets arbete. I 
rådets åtgärdslista för 2018 [6] åter
finns fyra nya samverkansåtgärder 
som Skogsstyrelsen samordnar och 
därutöver deltar myndigheten i tre 
nya samverkansåtgärder som sam
ordnas av andra myndigheter  
(se även kapitel 5, Miljöarbete).  
I juni förlängdes Miljömålsrådets 
uppdrag med ytterligare fyra år och 
den slutrapportering som skulle 
göras i oktober ändrades till en 
delredovisning. Skogsstyrelsen har 
bidragit i arbetet med att ta fram 
delredovisningen [7].

E-förvaltning

Skogsstyrelsen driver sedan 2014 i 
samarbete med länsstyrelserna ett 
arbete kring gemensam ärende
hantering för skogliga frågor. För 
ytterligare information se kapitel 8 
avsnittet Skogsärenden för företag. 
Utvecklingsarbetet slutrapporte
rades under året i Skogsstyrelsens 
rapport 2018/9 [8].

Medverka i genomförande  

av Östersjöstrategin

Skogsstyrelsen har verkat för 
insatser och samarbetsprojekt för 
att bidra till utvecklingen av effek
tiva former för internationell och 
tvärsektoriell samverkan i Öster
sjöregionen. Skogsstyrelsen har 
löpande medverkat i genomförandet 
av EU:s strategi för Östersjöregionen 
i enlighet med de uppgifter som 
erhållits inom regeringsuppdraget, 
rapporterat regeringsuppdraget, 
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bistått Näringsdepartementet och 
deltagit i regeringens nätverk för 
EU:s strategi för Östersjöregionen. 
Åtgärderna i strategin genomförs 
med hjälp av så kallat flaggskepp 
som visar strategins framsteg och 
fungerar som pilotexempel för 
önskad åtgärd inom ett visst fält. 
Skogsstyrelsen leder två flagg
skeppsprojekt, WAMBAF – Water 
Management in Baltic Forest och 
Attractive Hardwoods – Best practise 
in tourism development, marketing and 
sustainable management of Attractive 
Hardwoods.

Uppdrag att ta emot nyanlända  

arbetssökande för praktik 2016 -2018

Insatserna har integrerats med 
uppdraget Tillvarata jobbpotentialen 
i de gröna näringarna, se nedan, som 
vänder sig till samma målgrupp.

Uppdrag att ta emot personer med 

funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga

Insatserna har integrerats med 
uppdraget Tillvarata jobbpotentialen 
i de gröna näringarna, se nedan, som 
vänder sig till samma målgrupp.

Föreskrifter för anläggning av skog

Skogsstyrelsen har avrapporterat 
regeringsuppdraget Föreskrifter 
för anläggning av skog [9]. Arbetet 
har bedrivits i projektform med en 
extern referensgrupp bestående av 
företrädare för skogsbruk, ren
näring, civilsamhället samt ett antal 
berörda myndigheter. Rapporten har 
remitterats under hösten 2018. Ett 
40tal organisationer och företag har 
lämnat synpunkter på förslagen.

I regeringsuppdraget angavs 
särskilt att hänsyn skulle tas till 
regeringens ambition om en  

9  Krekula B, med flera. 2018, Föreskrifter för anläggning av skog. Skogsstyrelsens rapport 13/2018,  
http://skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/rapport-201813-foreskrifter-for-anlaggning-av-skog.pdf
10  Blomquist S, med flera. 2018, En analys av styrmedel för skogens sociala värden. Skogsstyrelsens rapport 7/2018.

växande bioekonomi och ett fossil
fritt Sverige samt så att de under
stödjer skogspolitikens jämställda 
mål om produktion och miljö. 
Skogsstyrelsen har sett ett behov av 
att ändra reglerna för anläggning 
av skog. Föreskrifterna är gamla, 
samtidigt som föryngringsmetoder, 
plantmaterial och inte minst kunska
pen om föryngringsfrågor utvecklats 
kraftigt. Vi har också sett möjlighe
ter att förenkla reglerna. 

Även föreskrifterna för använd
ning av främmande trädarter vid 
anläggning av skog har analyserats i 
projektet. Föreskrifterna gäller främst 
användning av contortatall. Skogs
styrelsen har funnit att det inte finns 
några produktionsmässiga skäl för 
att hålla fast vid flera av reglerna och 
kommer att inleda arbetet med att ta 
fram underlag för beslut om en avreg
lering. Samtidigt föreslås att reglerna 
bör kompletteras med hänsynsregler. 
För att detta ska vara möjligt föreslås 
en väntetid om sex veckor vid anmä
lan om användning av främmande 
trädarter samt en anmälningsskyl
dighet för samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken samt ett antal följdänd
ringar i 3031 §§ i skogsvårdslagen 
om krav på försiktighet och hänsyn 
till rennäringen.

Skogens sociala värden

Den 31 mars 2018 avrapporterade 
Skogsstyrelsen (Rapport 2018/7 [10]) 
till regeringen uppdraget att redo
visa hur skogssektorns befintliga 
verktyg kan användas för att bevara 
och utveckla skogens sociala värden. 
Skogsstyrelsen övergripande slutsats 
är att det finns problem i målen för 
skogens sociala värden som är alltför 
vaga, fördelade på olika politikområ
den och myndigheter vilket försvårar 

implementeringen av kostnadseffek
tiva åtgärder och styrmedel. Det är 
svårt att analysera och ge förslag på 
förändringar i dagens åtgärder och 
styrmedel eftersom det är oklart vad 
dessa ska styra mot. En annan slut
sats är att skogar med sociala värden 
ofta får stå tillbaka och försvinner till 
förmån för annan markanvändning. 

Ett förslag i rapporten är att Skogs
styrelsen avser att tillsammans med 
relevanta myndigheter göra en bred 
uttolkning och konkretisering av 
nuvarande politiska mål för skogens 
sociala värden. Ett annat förslag är 
att regeringen i framtiden i större 
utsträckning bör rikta uppdrag med 
översyn av åtgärder och styrmedel 
kopplat till efterfrågan på skogens 
sociala värden. Att få fler medborg
are att vistas i skog och natur skulle 
ge mycket stora samhällsekonomiska 
vinster i form av bättre folkhälsa etc. 
Slutligen var ett förslag att reger
ingen bör ge Boverket, Naturvårds
verket, Riksantikvarieämbetet och 
Skogsstyrelsen i uppdrag att gemen
samt ta fram en vägledning för sko
gens sociala värden och tätortsnära 
natur för målgruppen kommuner, 
länsstyrelser och regioner.

Strategier för kulturmiljöfrågor

Skogsstyrelsen fick tillsammans 
med nio andra myndigheter år 2017 
i uppdrag att utarbeta vägledande 
strategier för respektive myndighe
ters arbete med kulturmiljöfrågor. 
Arbetet pågår och ska slutredovisas 
den 31 oktober 2019.

Landsomfattande inventering av 

nyckelbiotoper 

I maj 2018 fick Skogsstyrelsen ett 
tioårigt uppdrag av regeringen att 
genomföra en landsomfattande 
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inventering av nyckelbiotoper.  
I uppdraget ingår dels att använda 
en utvecklad metod för nyckelbio
topsinventering i nordvästra Sverige, 
dels att uppdatera den inventering 
som genomförts i övriga delar av 
landet. Av uppdraget framgår också 
bland annat att det är viktigt att 
skogsägare accepterar arbetssättet, 
att inventeringarna ska hålla hög 
kvalitet samt att Skogsstyrelsen ska 
säkerställa att inventeringen och 
registreringen av nyckelbiotoper  
är rättssäker och effektiv. Under 
2018 har arbetet bedrivits inom 
ramen för ett införandeprojekt.  
Allt arbete har skett i nära samarbete 
med den samverkansprocess för 
nyckelbiotops inventering som har 
pågått sedan 2017. Omfattning av 
inventeringsinsatser samt resultat 
av skyddet av nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter redovisas under 
kapitel 11 Inventering, uppföljning, 
utvärdering och statistik respektive 
kapitel 8 Områdesskydd.

Genomförda åtgärder för ökad  

acceptans och högre kvalitet:

• Ett arbetssätt för kommunikation  

med markägare före, under och  

efter inventering

• Attitydundersökning bland mar-

kägare, som grund för kommande 

uppföljningar

• Utveckling av särskilt fältstöd för den 

utvecklade metoden

• Beslut av en utvecklad metod som 

stöd för bedömning och avgränsning 

av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige 

inför fältsäsongen 2018

• Storskalig fältinventering i nordvästra 

Sverige som underlag för utvärdering 

av den utvecklade metoden 

• Metodutveckling för ett systematiskt 

arbetssätt med tillhörande instruktio-

ner för förarbete

• Instruktioner för förbättrad dokumen-

tation kopplade till bedömningar

• Skydd av nyckelbiotoper på nyckel-

biotopsrika brukningsenheter 

I övrigt förberedelsearbete för att 
genomföra en landsomfattande 
inventering har Skogsstyrelsen 
utvecklat karttjänster för förarbete, 
digitala fältstöd samt genomfört 
omfattande utbildningsinsatser. 
Dessutom pågår utredningar om 
nyckelbiotopsinventering i samband 
med avverkningsanmälan, samt 
om nivåläggning av nyckelbio
toper i nordvästra Sverige för att ta 
hänsyn till de lokala och regionala 
förutsättningarna.

Samverkansprocessen om nyckel
biotoper bidrar till att utveckla 
arbetet med nyckelbiotoper i linje 
med regeringsuppdraget. Förslag 
till åtgärder har identifierats inom 
processen och de efterföljande 

utvecklingsinsatserna har stämts av 
för synpunkter och inspel. Företrä
dare för skogsbruket, ideella miljö
organisationer, myndigheter och 
forskning deltar i samverkansproces
sen. Under 2018 har genomförandet 
av regeringsuppdraget och särskilt 
kommunikation med markägare och 
frågan om den utvecklade metoden  
för nordvästra Sverige varit i fokus. 
Under året har sex heldagsmöten  
och en tvådagarsexkursion i 
Jokkmokk genomförts. Därutöver 
har arbetet bedrivits i fyra mindre 
arbetsgrupper.

Finansieringen för det tioåriga 
regeringsuppdraget upphörde i och 
med riksdagens beslut om budget för 
2019. Beslutet innebär att arbetet 
med den nationella inventeringen 
avbryts.

Arbetet med den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen har skett i nära samarbete 
med den samverkansprocess som startade 2017.  
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Förenkla för företagen 

Skogsstyrelsen har arbetat med ett 
flertal åtgärder. En åtgärd är arbetet 
med eförvaltning (se separat avsnitt 
här ovan samt kapitel 10, Ärende
handläggning och tillsyn, avsnittet 
Skogsärenden för företag).

Ny funktionalitet finns också i 
form av en webbapp för mobiltele
fonen. Där går det att koppla upp 
sig och se detaljerade kartor över 
skogen. Trädhöjd, volym, markfuk
tighet, värdefulla skogsområden och 
kulturlämningar är några av de data 
som finns. Denna funktionalitet har 
tidigare funnits för skogsägare med 
inloggning men nu har alla möjlig
het att ta del av uppgifterna. Det ger 
möjlighet för mindre skogsföretag 
som exempelvis röjnings, mark
berednings och gallringsentrepre
nörer att få tillgång till data via sina 
telefoner och då ha samma möjlighet 
som större företag. Bra tillgång till 
grunddata ger förutsättningar att 
kunna göra ett bra utfört arbete hos 
sina kunder skogsägarna. Skogs
ägarens egeninlagda data och plane
ringar kan inte ses i den allmänna 
webbappen. 

Webbseminarium för att stödja 
företag kring egenkontroll och risk
analys enligt miljöbalken har utveck
lats och genomförts under året.

Ett projekt om tillitsbaserat arbets
sätt inom avverkning har inletts 
och Skogsstyrelsen deltar också i 
Tillitsdelegationens nätverk för att 
utveckla kompetensen i tillitsbase
rad styrning och ledning. Utveckling 
inom dessa områden ska i slutändan 
ge verksamhet och produkter som 
har hög kvalitet, är enkla och efter
frågas av kunden.

Omarrondering i Dalarnas län 

Skogsstyrelsen har under året 
genomfört inventering för att 

11  Naturvårdsverket 2018. Uppföljning av mål inom älgförvaltningen – Redovisning av regeringsuppdrag. Dnr: NV-08872-17.

kartlägga värdefulla naturvärden i 
pågående omarrondering i Leksands 
kommun. Resultaten är inrapporte
rade till Lantmäteriet.

Vid omarrondering förs dialog 
med markägare och Lantmäteriet 
om möjligheten att bilda biotop
skydd på fastigheter med mer än 
5 procent nyckelbiotop eller att 
länsstyrelsen via jordfonden kan 
bilda biotopfastigheter som sedan 
kan lösas in som biotopskydd.

I samverkan med Länsstyrelsen 
och Lantmäteriet deltar Skogs
styrelsen i de under året påbörjade 
omarronderingsprojekten i Rättviks 
kommun. Här provas det nya arbets
sätt som tagits fram för omarronde
ring där markägare involveras i ett 
tidigt skede och med stort inflytande 
på genomförandet. Skogsstyrelsen 
har utfört inventering av naturvär
den i båda dessa områden och redo
visat resultaten vid markägarmöten.

Skog och vilt 

På regeringens uppdrag har Skogs
styrelsen arbetat med att göra en 
nationell skattning av viltskadornas 

kostnader för skogsbruket. Detta 
kommer att redovisas under första 
kvartalet år 2019. Under år 2018 
har Skogsstyrelsen samarbetat med 
Naturvårdsverket för att ta fram 
preciserade mål i älgförvaltningen. 
Också det på regeringens uppdrag. 
Skogsstyrelsen har samtidigt revi
derat viltskadepolicyn och infört 
målnivåer gällande skog och vilt i 
balans, som även Naturvårdsverket 
ställt sig bakom [11]. Mål gällande 
de betesbegärliga lövträden (rönn, 
asp, sälg, ek) diskuterades ingående 
av forskare under ett seminarium 
som anordnandes av SLU. Resultat 
från Äbin 2018 visar inte på någon 
förbättring i skadeläget vilket också 
bekräftades i den sammanställning 
som gjordes inom Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag. 

Viltskadorna fick under hösten 
2018 stor medial uppmärksamhet i 
samband med att Skogsstyrelsen redo
visade Äbinresultat. Detta mediafokus 
förstärktes då Samverkansprocess för 
skogsproduktion redovisade sina förslag 
om aktiv klövviltförvaltning i slutet 
av året. De förslag som presenterades 
uppfattades som långtgående av repre
sentanter för jägarsidan.

Projektet Mera tall, som avrappor
terades december 2017, med syftet 
att engagera och inspirera fler jägare 
och skogsägare att samarbeta kring 
en balans mellan skog och vilt, har 
under året gått in i en breddad fas 
fokuserad på genomförande i andra 
delar av landet än Småland, där det 
startade.

Åtgärder för en jämställd skogssektor

Skogsstyrelsen arbetar med att 
stärka kvinnor som är skogsägare 
och kvinnor som är verksamma i 
skogen, i syfte att skapa en jämställd 
skogssektor. 

Under avsnittet om nationella 

Syftet med projektet Mera tall är att enga
gera och inspirera fler jägare och skogs
ägare att samarbeta kring en balans mellan 
skog och vilt.
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skogsprogrammet ovan redogör vi 
för de specifika uppdrag som Skogs
styrelsen har fått av regeringen.

Regionernas samlade satsningar 
kommer att utgöra ett viktigt under
lag för att öka sektorns jämställdhet. 
Se vidare under avsnittet om regio
nal utveckling ovan.

Arbetsmarknadsprojekt
För att öka antalet nyanlända kvin
nor har arbetsmarknadsprojektet 
Naturnära jobb på ett offensivt sätt 
testat olika vägar. Genom bland 
annat workshops och intervjuer 
med kvinnor i våra arbetslag och 
Kvinnoprojektet i Uppsala har vi fått 
värdefulla insikter om vad som krävs 
för att ta steget och söka arbete hos 
oss. I december genomfördes en 
workshop tillsammans med strateger 
och handläggare från Arbetsförmed
lingen. Vår bedömning är att åtgär
derna har haft positiv effekt på de 
nyanlända kvinnornas deltagande.

Jämfald 
Projektet Jämfald som syftade till 
att utveckla arbetet med jämställd
het och mångfald i skogssektorn 
avslutades under 2018. Aktiviteter 
och erfarenheter kommer att leva 
kvar efter projektavslut i och med ett 
antal olika implementeringspunkter, 
där en så kallad verktygslåda med 
olika övningar är det bärande.

Jämfald har utvecklats till ett kraft
fullt verktyg som rönt stor uppmärk
samhet även utanför myndigheten 
för sitt mod och sin framsynthet. 
Utifrån de utvärderingar som gjorts 
är vår bedömning att projektet har 
givit nya insikter och kunskaper, 
och även förändrade attityder och 
beteenden. 

Skogskvällar för kvinnor
Ett flertal efterfrågade, välbesökta 
och uppskattade skogskvällar för 

kvinnor har genomförts under året. 
Skogsstyrelsens bedömning är att 
dessa aktiviteter är fortsatt nöd
vändiga, och för många kvinnor en 
förutsättning för att öka sin skog
liga kompetens. Se även kapitel 7, 
Rådgivning.

Hyggesfritt skogsbruk 

Under 2018 har Skogsstyrelsen 
kraftigt ökat sin verksamhet inom 
hyggesfritt skogsbruk. Resultatet av 
rådgivningsarbetet redovisas när
mare i kapitel 6, Rådgivning. Andra 
effekter av den ökade satsningen på 
hyggesfritt är att flera nationella och 
ett antal lokala utvecklingsprojekt 
i samverkan med andra aktörer har 
startat. Ett av projekten handlar om 
att utveckla kunskap och utbilda 
dem som utför hyggesfria åtgärder. 
Ett annat utvecklingsprojekt hand
lar om att testa och demonstrera 
hyggesfria metoder i branta och 
erosionskänsliga områden. 

För att bidra till ökad variation i 
skogsbruket erbjuder Skogsstyrel
sen information och rådgivning om 
hyggesfritt skogsbruk. I samverkan 
med andra aktörer utvecklar vi 

kunskapen om hyggesfria metoder, 
bland annat genom att skapa demon
strations och försöksområden. 
Exkursioner och träffar i anslutning 
till dessa ska bidra till spridning av 
kunskap och ge inspiration till att 
använda hyggesfria metoder. Skogs
styrelsen samverkar även med flera 
kommuner. För kommunerna kan 
hyggesfritt skogsbruk vara ett bra 
alternativ för att öka rekreationsvär
dena i tätortsnära skogar.

Varje distrikt på Skogsstyrelsen 
har personal med kunskap om hyg
gesfritt skogsbruk, som skogsägare 
och skogsbrukets aktörer kan vända 
sig till för att få råd och vägledning. 
På vår webbplats finns information 
om hyggesfritt skogsbruk och Skogs
styrelsens projekt om hyggesfritt 
skogsbruk samt publikationer som 
tagits fram i projektet. Hyggesfritt 
skogsbruk ingår även i rådgivnings
kampanjen Skog med variation som 
har pågått under året.

Vi har ökat samarbetet med Sveri
ges Lantbruksuniversitet (SLU) för 
att utveckla kunskaperna om hygges
fritt skogsbruk. Det omfattar bland 
annat blädningsförsök där trädens 

För att öka antalet nyanlända kvinnor har arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb på ett 
offensivt sätt testat olika vägar. Vår bedömning är att åtgärderna har haft positiv effekt på 
de nyanlända kvinnornas deltagande.
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tillväxt och förekomsten av mossor, 
vedsvampar, lavar och kärlväxter 
undersöks. En annan del handlar om 
att undersöka förekomsten av mark
svamp i hyggesfria avverkningar.  
Att utveckla skogsbrukssätt som 
ger hög tillväxt och säker föryng
ring men också bevarar känslan 
av hygges fritt och kontinuerlig 
skog beklädnad inom det fjällnära 
området, är ett annat område där vi 
samarbetar med SLU. I det arbetet 
kommer vi att tillämpa den metodik 
som utvecklades inom projektet 
Adaptiv skogsskötsel.

Ytterligare ett utvecklingsprojekt 
är ett påbörjat ett erfarenhetsutbyte 
med Slovenien som har många års 
erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk.

Naturvårdande skötsel i formellt 

skyddade områden

Skogsstyrelsen har under året ingått 
avtal om naturvårdande skötsel i 

formellt skyddade områden i en 
omfattning fem gånger så stor som 
något tidigare år. Därutöver har 
Skogsstyrelsen vidtagit ett flertal 
åtgärder för att förbättra förutsätt
ningarna för en effektiv naturvår
dande skötsel inom formella skydd, 
bland annat:

• Skötselbehovet i 11 000 befintliga 

skyddade områden har kartlagts.

• Ett digitalt fältstöd för inventering  

av skötselbehov har tagits fram.

• En gemensam terminologi har 

etablerats i samverkan med 

Naturvårdsverket.

• Ett flertal utbildningar i natur - 

vårdande skötsel har genomförts.

• En översyn av arbetssättet med  

naturvårdande skötsel. 

Mer information finns i kapitel 8 
Områdesskydd, avsnittet om  
Naturvårdande skötsel.

Målbilder för god miljöhänsyn

Den sektorsgemensamma förvalt
ningen av målbilderna för god miljö
hänsyn har fortsatt under 2018 på 
liknande sätt som de senaste åren, 
med flera aktiva arbetsgrupper och 
med bred representation från skogs
sektorn. Under året har inga nya 
eller reviderade målbilder publicer
ats men flera är under utveckling. 
Nya målbilder för Dikesrensning och 
Skyddsdikning planeras att publiceras 
i början på 2019. Ytterligare på gång, 
mestadels revideringar, är målbilder 
för Död ved, Träd och buskar med 
naturvärden, Bebyggelselämningar, 
Översilningsängar, Tjärframställnings-
platser, Kulturhistoriska stigar och 
vägar samt Kulturlämningar vid vatten. 

Samverkan kring målbildernas 
användning vid hänsynsuppfölj
ning har under 2018 intensifierats 
och kommer att fortsätta under 
2019. Att överföra målbilderna till 

Skogsstyrelsen har under året ingått avtal om naturvårdande skötsel i formellt skyddade områden i en omfattning fem gånger så stor som 
något tidigare år. 
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uppföljning är en stor utmaning. 
Flera av arbetsgrupperna har deltagit 
på Skogsstyrelsens exkursioner om 
hänsynsuppföljning. 

Utvecklingen med att flytta 
mål bildsförvaltningens fokus från 
målbildsutveckling till utveckling av 
kommunikationen av målbilderna 
fortsätter. En regional målbilds
exkursion har genomförts och fler  
är planerade till våren 2019.

Genomförande av EU:s  

klimat- och energipolitik

Skogsstyrelsen har bistått Regerings
kansliet i genomförandet av EU:s 
klimat och energipolitik och EU:s 
energiunion. Detta arbete omfattar 
exempelvis stöd i framtagandet av 
en svensk bokföringsrapport för 
brukad skogsmark inklusive skoglig 
referensnivå enligt LULUCF [12]för-
ordningen, och stöd i arbetet med 
hållbarhetskriterier för fasta 
biobränslen. 

Samverkansprogram för cirkulär  

och biobaserad ekonomi 

Skogsstyrelsens uppdrag ska bidra 
till en hållbar omställning till ett 
biobaserat samhälle med en bred syn 
på skogens alla värden. Det nationella 
skogsprogrammets ambitioner 
betonar också skogens roll i denna 
omställning. Skogsprogrammets 
strategi och handlingsplan, som 
presenterades under sommaren, 
visar på riktningen och initierar ett 
antal åtgärder bland annat i form av 
uppdrag till Skogsstyrelsen. En av 
åtgärderna som också initierats via 
regeringens samverkansprogram 
är att förbereda och genomföra en 
skogsakademi för beslutsfattare 
inom EU (se även under avsnittet 
om skogsprogrammet). Skogs
styrelsen deltar i regeringens 

12  LULUCF står för Land Use, Land Use Change and Forestry, i svensk översättning Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
13  Trafikverket. Slutrapport Kartläggning av skador på transportinfrastruktur med anledning av skogsbränderna sommaren 2018.  
https://www.trafikverket.se/contentassets/3a91aeae21fe4d16a93daad62d6443bf/slutrapport_brander_sommaren_2018_ver181217.pdf

samverkansprogram för cirkulär bio
baserad ekonomi genom representa
tion i såväl samverkansgruppen som 
den beredande myndighetsgruppen. 
Grupperna har dock inte samman
trätt under året.

Kollektivavtalsenliga villkor 

Under året har Skogsstyrelsen 
annonserat tre upphandlingar över 
EU:s tröskelvärde. I en av dem, 
”Naturvårdande arbeten i områden 
med biotopskydd och naturvårdsavtal”, 
har vi bedömt att det är relevant 
att ställa kravet enligt uppdraget. 
Upphandlingen är i skrivande stund 
fortfarande på annonsstadiet, så vi 
har ännu inte tillämpat upphand
lingskravet. Riksdagens budget
beslut i december 2018 kan innebära 
att upphandlingen inte kommer att 
slutföras. 

Uppdrag att kartlägga skador på 

transportinfrastrukturen med  

anledning av skogsbränderna  

sommaren 2018

Skogsstyrelsen har riktat in sig 
på brandområden större än 1 000 
hektar skog, där enskilda och statliga 
vägar har inventerats tillsammans 
med berörda intressenter som skogs
bolag och vägsamfälligheter.

Resultaten visar att de mest omfat
tande skadorna uppstått i samband 
med räddningsarbetet och främst 
berörde det enskilda vägnätet. Inga 
direkta skador bedöms ha orsakats 
av själva bränderna. Inte någonstans 
i landet har skador identifierades på 
den övriga statliga transportinfra
strukturen såsom järnväg, hamnar 
och flygplatser. 

På det enskilda vägnätet uppstod 
skador på cirka 420 kilometer till 
en beräknad kostnad av 6 miljoner 
kronor för återställning. Utöver 

återställning behöver det enskilda 
väg nätet förstärkas med bärighets
höjande åtgärder för att under kort 
tid få ut en stor mängd brandskadad 
skogsråvara. Totalt beräknas cirka 
200 kilometer enskild väg vara i 
behov av sådana åtgärder, till en 
beräknad kostnad av 11 miljoner 
kronor. 

Avrapporteringen av uppdraget 
har utförts av Trafikverket [13]. 

Uppdrag att föreslå åtgärder för att 

kompensera drabbade i skogsbruket 

för skador med anledning av skogs-

bränderna sommaren 2018

Efter sommarens många och stora 
skogsbränder fick Skogsstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag på lämp
liga kompensationsåtgärder och till 
vilka dessa skulle riktas. Skogsstyrel
sen föreslog att regeringen avsätter 
92 miljoner kronor för att hantera 
den uppkomna situationen varav 72 
miljoner utgör ekonomiska stöd till 
skogsbruket i Dalarnas, Gävleborgs 
och Jämtlands län. Stöd föreslogs till 
omhändertagande av virke, gräns
markering, förstärkning av vägnätet 
samt lagringsplatser. Uppdraget 
redovisades i Skogsstyrelsens  
rapport 2018/15.

Arbetsmarknadspolitiska uppdrag

Skogsstyrelsen har under året 
haft två arbetsmarknadspolitiska 
uppdrag:

• Moderna beredskapsjobb 

• Tillvarata jobbpotentialen i de gröna 

näringarna. 

Myndigheten väljer här att redovisa 
de två uppdragen samlat, detta efter
som de i allt väsentligt har genom
förts som ett uppdrag.
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TA B E L L 1 2 : 2 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  P O L I CY U T V EC K L I N G  O C H  E X T E R N  SA M V E R K A N  
( I N K L .  N AT I O N E L L A S KO G S P R O G R A M M E T ) .  Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 150 127 119

Årsarbetskraft, män 93 81 78

Årsarbetskraft, kvinnor 57 46 41

Intäkter av anslag 1:1 151 431 132 182 131 000

Intäkter av anslag 1:2 6 103 0 0

Övriga intäkter 18 628 17 305 15 337

Kostnader -176 162 -149 487 -146 337

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering  
av bidrag anslag 1:1 500 0 0

Lämnade bidrag -500 0 0

Skogsstyrelsen har, inom ramen 
för uppdragen, bidragit till att nya 
naturnära jobb har skapats i hela lan
det, och att miljöåtgärder med mera 
har genomförts. Arbetet har genom
förts i samarbete med Naturvårds
verket, länsstyrelserna, Trafikverket, 
SGU och Arbetsförmedlingen. 

Fram till den 31 december hade 
1625 personer anställts i Skogs
styrelsens arbetslag, mer än 1400  
via Moderna beredskapsjobb.  
19 procent var kvinnor och 81 
procent män. Av dessa har minst 
155 personer valt att avsluta sin 
anställning under året på grund 
av annat arbete eller studier. Till 
detta kommer cirka 130 personer på 
Skogsstyrelsen som är arbetsledare, 
matchningsresurser, samordnare 
med mera. Genom Naturvårds
verkets stöd till åtta pilotkommuner 
har ytterligare 48 personer anställts 
för naturnära jobb, 4 kvinnor och 
44 män. Arbetslagen har genomfört 
många olika uppgifter som röjningar 
längs vägar, inventering av källor, 
skötsel och restaureringsåtgärder i 

14  Skogsstyrelsen rapport 2018/8 och rapport 2018/14.
15  Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper

naturreservat såsom röjning av sly 
och ris men även mycket röjning 
längs vandringsleder och vid kultur
miljöer, bekämpning av invasiva 
arter, grönyteskötsel, strand städning 
och nödstängsling på grund av som
marens torka.

Skogsstyrelsen har under året 
lämnat in två delredovisningar av 
uppdraget till regeringen [14].  
I riksdagens budget för 2019 som 
beslutades december 2018 finns inga 
medel för fortsättning så verksam
heten avslutades vid årsskiftet.

EGENINITIERADE PROJEKT  

OCH ARBETEN

Under 2018 har initierats en översyn 
av behovet av skoglig statistik. 
Utredningen kommer att redovisas i 
Skogsstyrelsens rapportserie under 
våren 2019. 

RÅDGIVANDE GRUPPER OCH RÅD

Skogsstyrelsen har ett antal rådgi
vande forum för avstämning med 
intressenter i olika frågor. Råden har 
under året fungerat väl och gett god 

ledning till Skogsstyrelsen inom sina 
respektive områden. Vi bedömer att 
det kommer bli nödvändigt att se 
över flera av forumen under 2019 för 
att bättre tillgodose behov till följd 
av det nationella skogsprogrammet. 

Skogsstyrelsens nuvarande råd 
finns översiktligt beskrivna på 
Skogsstyrelsens webbplats [15].

REMISSER

Under året har Skogsstyrelsen fått in 
totalt 1 334 remisser. Av dessa är 70 
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.

KAPITEL 12:  POLICYUTVECKLING OCH EXTERN SAMVERKAN
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”Fram till den  
31 december hade  
1 625 personer 
anställts i Skogs
styrelsens arbets 
lag, mer än 1 400  
via Moderna  
beredskapsjobb.”
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Skogsstyrelsen utför uppdrag inom områden som är angelägna för den skogspoli
tiska måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål. Uppdragen består av pro
dukter och tjänster åt skogsbruket och uppdrag åt länsstyrelser, andra myndighe
ter 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.

Uppdragsverksamhetens 
skogliga produktutbud är 
verktyg (tjänster) som ska 

bidra till måluppfyllelse för de skogs
politiska målen. Utbudet riktar sig i 
första hand till personer/företag som 
på något sätt, direkt eller indirekt, är 
verksamma inom skogsbruket.

PRODUKTOMRÅDEN

Skogsstyrelsens utbud av produkt
områden bidrar på olika sätt till 
uppfyllande av skogspolitikens mål 
och andra samhällspolitiska mål 
inom vårt kompetensområde.

Inventeringar

Skogsstyrelsen utför nyckelbiotops
inventering, naturvärdesinventering, 
kulturmiljöinventeringar, älgbetes
inventeringar och skogsskadebesikt
ningar. Dessa produkter passar väl 
in i arbetet för miljökvalitetsmålet 
Levande skogar. De bidrar till sko
gens 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, natur 
och kulturmiljöutbildningar passar 
väl in under miljökvalitetsmålet 
Levande skogar men även under eko
systemtjänster där de, via förmedlad 
kunskap, bidrar till skogens biologiska 
mångfald och som försörjande tjänster.

Planläggning 

Två planprodukter bidrar tydligt 
till miljömålen. Skogsbruksplan
läggning är den mest kompletta 
produkten när det gäller att bidra till 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
Den är ett planeringsunderlag för 

skogsbruksåtgärder, naturvårds
åtgärder (bevarande) och kultur
vårdsåtgärder (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 miljö
kvalitetsmålet Frisk luft.

Värderingar

Våra värderingstjänster generar 
oftast aktiviteter i skogen. I samband 
med exempelvis generationsskiften 
eller fastighetsförvärv kan en skogs
bruksplan 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 aktiviteter är restaurering eller 
anläggande av leder i skog och mark, 
skötsel av kulturmiljöer eller andra 
sevärdheter, skötsel av naturreservat 
och skolskogar.

UPPDRAGSVERKSAMHET

K A P I T E L  1 3

Planläggning och projektering av skogsbil
vägar bidrar till Levande skogar respektive 
Frisk luft.
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Övriga tjänster

Ett exempel på en produkt som 
starkt bidrar till miljökvalitetsmålet 
Levande skogar är naturvårdsbrän
ning som bidrar till bevarandet av 
skogens biologiska mångfald.

Internationell uppdragsverksamhet

Våra internationella uppdrag 
beskrivs i kapitel 12, Policy
utveckling och extern samverkan. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018

Regeringens beslut om en långsiktig 

satsning inom arbetsmarknads-

området

Under 2018 startade verksamheten 
Naturnära jobb – ett regeringsupp
drag som genomförs i samverkan 
mellan flera myndigheter. Förutom 
Skogsstyrelsen även Naturvårds
verket, länsstyrelserna, Trafikverket, 
Statens geologiska undersökningar 
och Arbetsförmedlingen. 

Mer om Naturnära jobb, vår 
benämning på regeringsuppdraget 

Ta vara på jobbpotentialen inom de 
gröna näringarna, beskrivs i kapitel 
12, Policyutveckling och extern 
samverkan.

UTREDNINGAR

Under året har en översyn av 
uppdragsverksamheten genomförts 
där tre utredningar har klarlagt 
förutsättningarna för en fortsatt 
uppdragsverksamhet.

1. Utredning av Skogsstyrelsens skogliga 

uppdragsverksamhet

2. Skogsstyrelsens skogliga uppdrags-

verksamhet – anpassning av gemen-

samma kostnader och produktutbud.

3. Uppdragsverksamheten efter 2018

Utredning av Skogsstyrelsens  

skogliga uppdragsverksamhet

Den första utredningen har utrett 
förutsättningarna för att fortsätta 
bedriva skoglig uppdragsverksamhet 
med hög skogspolitisk nytta och  
med god ekonomi.

Utredningen redovisar ett förslag 
som går ut på en större anpassning 
av de uppdragsgemensamma kost
naderna samt en anpassning av det 
nuvarande utbudet av standardpro
dukter. Utredningen föreslår också 
en fördjupad översyn och analys av 
gemensamma kostnader och pro
duktutbud vilket leder fram till nästa 
utredning.

Skogsstyrelsens skogliga  

uppdragsverksamhet  

– anpassning av gemensamma  

kostnader och produktutbud

Utredningens analys visar på att 
nuvarande organisation för upp
dragsverksamheten har en snäv 
marginal för att klara minskad 
verksamhetsvolym med bibehållen 
möjlighet till positivt ekonomiskt 
resultat. Vidare föreslår utredningen 
en avveckling av standardprodukter 
med liten verksamhetsvolym och 
negativt ekonomiskt resultat.

Under 2018 startade verksamheten Naturnära jobb – ett regeringsuppdrag som genomförs i samverkan mellan flera myndigheter. 
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TA B E L L  1 3 : 1 .  A V G I F T S F I N A N S I E R A D  V E R K S A M H E T  Å R  2 0 1 8

Verksamhet (tkr)

Över-
skott 

/under-
skott

Över-
skott 

/under-
skott

Intäkter  
2018

Kostnader  
2018

Över-
skott 

/under-
skott

Ack. 
över-
skott 

/under-
skott

tom. 2016 2017 Budget Utfall Anslag Budget Utfall 2018 2018

Uppdragsverksamhet

Skogliga tjänster -2 483 88 60 000 71 695  -59 500 -68 816 2 879 484

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster *) -3 918 3 918  1 813   -8 225 -6 412 -6 412

Naturnära jobb **) 0 0 520 000 354 594 112 282 -520 000 -466 876 0 0

Summa uppdragsverksamhet -6 401 4 006 580 000 428 102 112 282 -579 500 -543 917 -3 533 -5 928

Tjänsteexport -2 -17 3 002 216  -3 000 -200 16 -3

Summa uppdragsverksamhet inklusive 
tjänsteexport -6 403 3 989 583 002 428 318 112 282 -582 500 -544 117 -3 517 -5 931

Fastighetsförvaltning          

och övrig verksamhet 8 547 -888 8 000 8 755  -9 000 -5 727 3 028 10 687

Summa uppdragsverksamhet inklusive 
tjänsteexport och fastighetsförvaltning 2 144 3 101 591 002 437 073 112 282 -591 500 -549 844 -489 4 756

Offentligrättslig verksamhet

Offentligrättslig

verksamhet -75 85 325 275 -300 -310 -35 -25

Summa 2 069 3 186 591 327 437 348 112 282 -591 800 -550 154 -524 4 731

Totalt exkl Naturnära jobb 2 069 3 186 71 327 82 754 0 -71 800 -83 278 -524 4 731

*)  Enligt regleringsbrevet 2017 får underskott i resultatområde Arbesmarknadsrelaterade tjänster finansieras med anslag 1:1 med 4 500 tkr. 3 149 tkr har tillförts under 2017.
**)  Anslag 1:2 ap 4 med 99 218 tkr och Trafikverkets anslag 1:2 ap 3 med 13 064 tkr.

Åtgärder utifrån förslag 

i de två första utredningarna

Med de två första utredningarnas 
förslag som grund har generaldirek
tören tagit beslut om att genomföra 
organisatorisk förändring av upp
dragsverksamheten och avveckling 
av vissa produkter.

Beslut om att avveckla uppdrags
avdelningen fattades 11 december av 
Skogsstyrelsens styrelse.

Uppdragsverksamheten efter 2018

Den tredje utredningen tog fram 
förslag på ny organisation för upp
dragsverksamheten samt förslag på 
avveckling av vissa produkter och en 
minskad verksamhet inom mark
nadsföring. Där kan främst nämnas 

1  PEFC är förkortningen av Programme for the Endorsement of Forest Certification, ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogs-
bruk. Bakom PEFC i Sverige står bland annat Lantbrukarnas riksförbund och skogsägareföreningarna.

avveckling av Grön skogsbruksplan. 
En produkt med mycket hög bäring 
på miljömål och produktionsmål, 
men som har haft långvariga pro
blem med att få en ekonomi i balans.

Generaldirektören tog beslut om 
att förslagen i utredningen ska gälla 
från och med 1 januari 2019.

REVISIONER ENLIGT PEFC:S  

ENTREPRENÖRSSTANDARD

Under 2018 har det genomförts sju 
internrevisioner enligt PEFC [1] 
entreprenörsstandard fördelade på 
olika distrikt inom organisationen. 
Det har dessutom genomförts en 
externrevision av uppdragsverk
samheten enligt samma standard. 
Internrevisionerna resulterade i ett 

20tal avvikelser och ett par note
ringar. Under året har mer än hälften 
av dessa hanterats och åtgärdats. 

De flesta avvikelserna och  

noteringarna är brister rörande:

• framtagande och lagring av 

traktdirektiv

• kompetens inom PEFC:s standarder

• kompetensregistreringen i Agresso

• aktuell och anslagen dokumentation 

om nödlägesberedskap

• dokumentation och arbetssätt  

i Sälgen.

Den genomförda externrevisionen 
resulterade i två avvikelser för upp
dragsverksamheten, varav den ena 
större. 
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Avvikelserna rör: 

• Brister i kompetens inom PEFC:s  

standarder, upprepad avvikelse.

• Brister i avvikelsehantering och  

förbättringsförslag, större avvikelse. 

Det gångna året har varit händelse
rikt inom uppdragsverksamheten 
med omfattande rekryteringar.  
Dessutom har flera utredningar om 
verksamheten pågått och beslut 
om nedläggning av uppdrags
avdelningen kommit under hösten. 
Mängden nya medarbetare har 
inneburit särskilda utmaningar i 
att introducera och utbilda. Det har 
medfört att vi har rapporterat flera 
avvikelser om detta och som vi nu 
åtgärdar. 

Den upprepade avvikelsen på 
utbildning inom PEFCstandard har 
hanterats och beräknas vara avslutad 
i januari.

Den större avvikelsen i extern
revisionen är allvarlig då systemet 
för avvikelsehantering och förbätt
ringsförslag anses otydligt och svårt 
att använda. En hög andel ärenden 
är aktiva, få har hanterats och 
stängts. En större åtgärdsplan har 
aktiverats på ledningsnivå. 

VERKSAMHETSVOLYM  

(EXKLUSIVE ANSTÄLLDA SOM  

OMFATTAS AV VASA-AVTALET)

Totalt sett har verksamhetsvolymen 
ökat 2018 i förhållande till 2017 
till följd av ökad verksamhet inom 
arbetsmarknadsrelaterade tjänster 
(Naturnära jobb). Inom skogliga 
tjänster är det en fortsatt volym
minskning, dock betydligt mindre 
än tidigare år. Minskningen ligger 
främst inom kunskapsförmedling 
och planer/planläggning. Volym
minskningen kan förklaras med 
en fortsatt minskad efterfrågan på 
utbildning av motorsågskörkort 
och en planerad förändring av 

verksamheten Grön skogsbruks
plan. Under 2018 har det varit en 
fortsatt ökning av verksamhetsvolym 
inom gräns inmätningsavtalet med 
Naturvårdsverket. Inventeringar/
besiktningar har ökat på grund av 
brand och torkskador.

EKONOMISKT RESULTAT

Resultatmässigt visar den skog
liga uppdragsverksamheten på ett 
mycket gott resultat med en fortsatt 
förbättring i förhållande till tidigare 
år. Planer/planläggning har ett fort
satt underskott främst beroende på 
svårigheter att få ett positivt resultat 
för Grön skogsbruksplan. Även 
reservatsskötsel redovisar ett under
skott. Arbetsmarknadsverksamheten 
redovisar ett underskott som är 

kopplat till avvecklingskostnader 
relaterat till den avbrutna finansie
ringen av Naturnära jobb.

TA B E L L  1 3 : 2 .  R E S U L TAT  P E R  P R O D U K T O M R Å D E ,  T K R  O C H  D A G A R

Produktområde Resultat, Tkr Dagar antal

2018 2017 2018 2017

UV-gemensamt 0 0 1 302 2 290

Inventering/besiktning 656 250 1 531 797

Kunskapsförmedling 1 317 -641 1 822 2 719

Planer/planläggning -274 -1 100 1 167 1 863

Skogsvärdering -9 -299 255 490

Arbetsmarknad/rehab/integration -6 412 769 83 9 167

Reservatskötsel -492 46 148 562

Övriga tjänster 1 681 1 832 4 196 3 090

Internationella uppdrag 16 -17 41 57

Naturnära jobb 0 - 23 738 - 

Summa -3 517 840 34 283 21 035

TA B E L L 1 3 : 3 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  U P P D R AG SV E R KSA M H E T,  
Å R SA R B E TS K R A F T E R ,  I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R

2018 2017 2016

Årsarbetskraft, totalt 1 035 596 257

Årsarbetskraft, män 833 510 223

Årsarbetskraft, kvinnor 202 86 34

Intäkter av anslag *) 112 282 0 0

Intäkter 437 073 334 718 186 439

Kostnader -549 844 -334 766 -188 361

Resultat -489 -48 -1 922

Beslut om att avveckla uppdragsavdelningen 
fattades 11 december av Skogsstyrelsens 
styrelse.
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EKONOMISKT RESULTAT  

I SAMMANFATTNING

Efter några år med krympande 
ekonomi stabiliserades ekono-
min och verksamhetsvolymen 

under 2017. 2018 års regleringsbrev 
och tillhörande regeringsuppdrag 
innehöll därefter ett antal satsningar 
som medförde en kraftig ökning av 
verksamhetsvolymen. Detta bland 
annat i form av satsningar på en 
utökad nyckelbiotopsinventering, 
arbete med naturvårdande skötsel, 
ökade ambitioner i områdesskydds-
arbetet samt regeringsuppdraget 
Naturnära jobb. Sammantaget 
innebar dessa satsningar att myndig-
hetens tilldelning på 1:1-anslaget 
ökade med cirka 58 mnkr jämfört 
med 2017, samt att även betydande 
medel för finansiering av eget arbete 
tillfördes på anslaget 1:2.

Budgetarbetet inför 2018 tog 
sikte på att uppnå ett visst anslags-
sparande. Prognosarbetet har 
utvecklats under de senaste åren, 
men 2018 har inneburit en utmaning 
vad gäller att kunna ge prognoser av 
god kvalitet när verksamheten sam-
tidigt befunnit sig i ett omfattande 
uppbyggnadsskede. Myndigheten 
hade vid årets slut en ekonomi i 
balans med ett anslagssparande om 
2,9 mnkr på förvaltningsanslaget 1:1. 
Det regleringsbrev som beslutats av 
regeringen inför 2019 innebär dock 
att flertalet av de satsningar som 
aviserades inför 2018 avbryts, i flera 
fall i förtid. Detta medför behov av 

mycket omfattande åtstramningar i 
den ekonomiska styrningen under 
2019. Finansieringen för flera verk-
samheter avbryts från 1 januari 2019 
samtidigt som det finns kostnader 
för personalresurser med mera som 
i flertalet fall inte kan avvecklas med 
kort framförhållning på grund av 
gällande uppsägningstider.

Myndighetens uppdragsverksam-
het inklusive fastighetsförvaltning 
omsatte under 2018 närmare 550 
mnkr. Detta är en kraftig ökning 
jämfört med 2017, vilket främst 
kan hänföras till uppdragen inom 
Naturnära jobb. Den skogliga upp-
dragsverksamheten visar för andra 
året i rad ett överskott, som för 2018 
uppgår till 2,9 mnkr. De åtgärder 
som myndigheten 2017 påbörjade 
med syfte att sänka de gemensamma 
kostnaderna inom den skogliga 
uppdragsverksamheten har fortsatt 
under 2018 och bidragit till det 
positiva resultatet. 

Det besked som kom just innan 
årsskiftet om att anslagsfinansie-
ringen av Naturnära jobb avbryts, 
medför att avvecklingskostnader 
uppstår, vilka till del har kunnat 
fångas under 2018. Anslagsposten 
1:2 ap. 4 Enklare vägar till Gröna 
jobb har i samband med boksluts-
arbetet belastats med 8,6 mnkr som 
avser direkta avvecklingskostnader 
för arbetsbefriade visstidsanställda 
arbetsledare, lokaler som fått sägas 
upp i förtid med mera. Ytterligare 
6,8 mnkr har i bokslutet bokats upp, 
men inte anslags avräknats,  

för bedömda framtida personal-
kostnader avseende tillsvidare-
anställda arbetsledare, som vid 
bokslutstillfället inte bedöms kunna 
sysselsättas i arbetsmarknads-
uppdrag under 2019. Ytterligare 
kostnader för tillsvidare anställd 
personal, återställande av lokaler 
med mera kommer att uppstå  
under 2019. 

ÖVRIGA HÄNDELSER  

AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Efter budgetårets slut, den 17 januari 
2019, föll domslut i Mark- och miljö-
domstolen i Umeå i fem ärenden 
där skogsägare nekats tillstånd till 
avverkning i fjällnära skogar. Till 
följd av dessa domar har Skogsstyrel-
sen bokat upp en skuld uppgående 
till 19,4 mnkr för ersättningar samt 
rättegångskostnader i de aktuella 
fallen i avvaktan på eventuell fortsatt 
rättslig process. De aktuella domarna 
har överklagats den 7 februari 2019. 
Vidare har en avsättning gjorts på 
45,1 mnkr för ytterligare ärenden 
där tillstånd till avverkning nekats 
under 2018 eller tidigare och där 
ersättningskrav eventuellt kan 
finnas. Beloppen har enligt gängse 
redovisningsprincip bokats upp och 
anslagsavräknats 2018.

Det finns även pågående rätts-
processer i ett tiotal andra ärenden 
där Skogsstyrelsen fattat beslut 
med stöd av 12 kap 6 § miljöbalken. 
Eftersom handläggning fortfarande 
pågår i domstol finns ännu ingen 
uppgift om dessa ärenden kommer 

FINANSIELL REDOVISNING
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att generera ett ersättningsanspråk 
mot staten.

Skogsstyrelsen har för närvarande 
en pågående lönetvist med Facket 
för skogs-, trä-, grafisk bransch (GS- 
facket). Ärendet beräknas lyftas i 
Arbetsdomstolen under februari 2019.

På grund av de ändrade finansie-
ringsförutsättningarna i 2019 års 
regleringsbrev, där medelstilldel-
ningen minskat kraftigt, har general-
direktören den 6 februari 2019 
beslutat att varsla cirka 125 anställda 
vid myndigheten om uppsägning.

KOMMENTARER TILL UTFALL

Förvaltningsanslag 1:1

Tilldelning av anslagsmedel för 2018 
inom förvaltningsanslag 1:1 uppgick 
enligt regleringsbrev till 461,3 mnkr. 
Från 2017 fanns en mindre anslags-
kredit om 140 tkr. Totalt disponibelt 
belopp för år 2018 uppgick därmed 
till 461,2 mnkr. Utfallet uppgick för 
2018 till 458,2 mnkr, vilket innebär 
ett anslagssparande på 2,9 mnkr. 

Förvaltningsanslag 1:2

Anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket
Anslagsposten avser främst stöden 
Nokås och Ädellöv. Total anslag s-
belastning under 2018 uppgick till 
25,6 mnkr. 

Anslagspost 2  
Kostnader för intrångs ersättning 
och vissa civilrättsliga avtal på 
naturvårdsområdet
Anslaget har belastats med kostnader 
på 416,2 mnkr. Av denna belastning 
utgör kostnader kopplade till Mark- 
och miljödomstolens domslut i 
ärenden som rör nekade avverknings-
tillstånd i fjällnära skogar 64,5 mnkr. 
Liksom tidigare år har del av kost-
naderna, beloppet uppgick till 23,0 
mnkr, för administrationen av Bio-
topskydd och Naturvårdsavtal finan-
sierats genom förvaltningsanslaget.

Anslagspost 3  
Nationellt skogsprogram
Anslagsposten har belastats med 
kostnader på 37,7 mnkr. Dispositionen 
av medlen har under året reglerats i 
ett antal separata regeringsbeslut.

Anslagspost 4  
Enklare vägar till Gröna jobb
Anslagsposten var ny inför 2018 och 
avsåg delfinansiering av kostnader 
inom arbetsmarknadsuppdragen 
som inte kunde täckas med avgifter 
från andra finansiärer. Anslagsposten 
har under 2018 belastats med kost-
nader på 99,2 mnkr, varav 8,6 mnkr 
avser avvecklingskostnader som upp-
stått till följd av att Naturnära jobb 
tvingats avbrytas i förtid då anslags-
finansieringen upphört i riksdagens 
budget beslut inför 2019.

Anslagspost 6  
Naturvårdande skötsel  
i formellt skyddade skogar
Även denna anslagspost var ny inför 
2018. Belastning har under året 
skett med kostnader på 41,3 mnkr. 
Under året har principen för anslags-
avräkning för naturvårdande skötsel-
åtgärder ändrats, så att belastningen 
nu sker först när uppdragstagaren 
utför åtgärder. Tidigare har belast-
ningen skett när avtal om åtgärd har 
tecknats.

Anslag 22. 1:2 ap. 3  
Vidmakthållande av  
statens transportinfrastruktur,  
Enklare vägar till gröna jobb
I anslutning till regeringsuppdraget 
om Enklare vägar till gröna jobb 
tilldelades Skogsstyrelsen även 
dispositionsrätt till en anslagspost 
under utgiftsområde 22, med syfte 
att delfinansiera åtgärder som utförs 
på uppdrag av Trafikverket.  
Belastning på posten har skett med 
13,1 mnkr.

AVGIFTSFINANSIERAD  

VERKSAMHET

Avgiftsfinansierad verksamhet  
inklusive fastighetsförvaltning,  
visar på ett underskott om 0,5 mnkr. 
Över tiden ska respektive resultat-
område ha kostnadstäckning vilket 
också är en förutsättning för plane-
ring av uppdragsverksamheten på 
kort och lång sikt.

Uppdragsverksamheten, det vill 
säga avgiftsverksamhet exklusive 
fastighetsförvaltning samt offent-
lighetsrättsliga avgifter, visar på ett 
underskott om 3,5 mnkr. Det är en 
försämring jämfört med 2017 då 
resultatet av uppdragsverksamheten 
visade ett överskott om 0,9 mnkr. 
Orsaken är att avvecklingen av 
Naturnära jobb gjort att arbetsmark-
nadsverksamheten belastas med 
ofinansierade avvecklingskostnader, 
utöver dem som avräknas mot ansla-
get 1:2 ap. 4 Enklare vägar till gröna 
jobb, med 6,8 mnkr. Den skogliga 
uppdragsverksamheten redovisar ett 
överskott om 2,9 mnkr. 

Skogsstyrelsen är en av de myndig-
heter som för statens räkning får  
förvalta fastigheter. Enligt förord-
ningskrav ska fastigheterna förvaltas 
på ett för staten ekonomiskt effektivt 
sätt, så att tillgångarna bibehålls 
och om möjligt ökar. Fastighets-
förvaltningen har under 2018 gett 
ett överskott om 3,0 mnkr och det 
ackumulerade överskottet i förvalt-
ningen är cirka 10,7 mnkr.

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick  
till 1 506 mnkr för 2018 vilket är 
475 mnkr högre jämfört med 2017 
främst på grund av verksamheten 
inom Naturnära jobb. Intäkter av 
anslag uppgick till 69 procent av  
de totala intäkterna att jämföra  
med 65 procent för 2017. 

Fortsättning på nästa sida.
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Avgiftsintäkter och andra ersätt-
ningar uppgick 2018 till 25 procent 
vilket är högre än 2017 då andelen 
var 21 procent. 

På grund av delvis ändrade 
avtals konstruktioner i Naturnära 
jobb jämfört med tidigare arbets-
marknadsuppdrag redovisas en 
större andel av de externa intäkterna 
som avgift, vilket också förklarar 
minskningen av bidragsintäkter.

Verksamhetens kostnader

Kostnader för verksamhetens 
bedrivande är högre jämfört med 
föregående år vilket främst beror 
på en ökad volym avseende arbets-
marknadsrelaterade uppdrag inom 
Naturnära jobb. 

Kostnader för personal uppgick 
till 854 mnkr vilket är 224 mnkr 
högre än under 2017. Antalet 

års arbetskrafter har ökat med 527 
stycken. Ökningen förklaras främst 
av verksamheten inom Naturnära 
jobb, men även av arbete kopplat 
till regeringsuppdragen om nyckel-
biotopsinventering och natur-
vårdande skötsel.

Kostnader för lokaler uppgick till 
50,6 mnkr vilket är en ökning om  
7,2 mnkr. Ökningen är främst  
kopplad till verksamheten inom 
Naturnära jobb.

Övriga driftskostnader har ökat 
med 242 mnkr vilket är en kraftig 
förändring. Förändringen förklaras 
framför allt av den ökade verksam-
heten inom områdesskyddsarbetet, 
men även av Naturnära jobb och 
kostnader kopplat till de domar  
som i januari 2019 fallit rörande 
fjällnära.

BALANSRÄKNING

Balansomslutningens tillgångssida 
har ökat med 167 mnkr vilket främst 
beror på att andelen beslutade 
biotop skydd och naturvårdsavtal är 
44,8 mnkr högre, uppbokning av 
förväntade kostnader kopplat till 
intrångsersättningar rörande fjäll-
nära (64,5 mnkr) samt att upplupna 
intäkter och bidragsintäkter från 
Arbetsförmedlingen är 25,8 mnkr 
högre.

Försäljning har under året gjorts 
av två fastigheter, Vackerby 3:3 och 
Lerdal 1:142. Realisationsvinsten på 
0,3 mnkr respektive 1,6 mnkr har 
levererats in till inkomsttitel. 
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R E S U LTAT R Ä K N I N G

Resultaträkning (tkr) Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 1 038 289 666 224

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 378 231 220 413

Intäkter av bidrag 3 89 139 143 644

Finansiella intäkter 4 513 399

Summa 1 506 172 1 030 680

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -854 104 -630 204

Kostnader för lokaler -50 596 -43 373

Övriga driftkostnader 6 -577 540 -335 182

Finansiella kostnader 4 -1 021 -272

Avskrivningar och nedskrivningar -23 435 -21 612

Summa -1 506 696 -1 030 643

Verksamhetsutfall -524 37

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m m som inte disponeras 1 926 42

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -1 926 -42

Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 52 753 21 940

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 3 211 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 23 114 5 042

Lämnade bidrag m m 7 -79 078 -26 982

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 8 -524 37

SAMMANSTÄLLNINGAR
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BA L A N S R Ä K N I N G 

Tillgångar (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 9

Balanserade utgifter för utveckling 36 035 31 231

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 238 1 809

Summa 37 273 33 040

Materiella anläggningstillgångar 9

Byggnader, mark och annan fast egendom 14 383 14 843

Förbättringsutgifter på annans fastighet 294 543

Maskiner, inventerier m m 43 264 39 774

Summa 57 941 55 160

Varulager m. m.

Varulager och förråd 10 1 614 1 398

Pågående arbeten 3 733 3 086

Summa 5 347 4 484

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 11 377 13 437

Fordringar hos andra myndigheter 22 288 21 195

Övriga kortfristiga fordringar 151 270

Summa 33 816 34 902

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 12 15 126 14 129

Upplupna bidragsintäkter 13 29 412 24 770

Övriga upplupna intäkter 14 37 641 8 594

Summa 82 179 47 493

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 15 158 590 49 855

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 16 74 234 57 736

Summa 74 234 57 736

Summa tillgångar 449 380 282 670
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BA L A N S R Ä K N I N G 

Kapital och skulder (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Myndighetskapital 17

Statskapital 164 164

Balanserad kapitalförändring 5 255 5 219

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 -524 37

Summa 4 895 5 420

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 8 451 6 144

Övriga avsättningar 19 49 947 3 219

Summa 58 398 9 363

Skulder

Lån i Riksgäldskontoret 20 92 908 83 395

Kortfrisitiga skulder till andra myndigheter 21 29 150 18 481

Leverantörsskulder 62 865 38 029

Övriga kortfristiga skulder  22 119 584 49 585

Summa 304 507 189 490

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 23 58 142 44 776

Oförbrukade bidrag 24 15 510 27 231

Övriga förutbetalda intäkter 25 7 928 6 390

Summa 81 580 78 397

Summa skulder och kapital 449 380 282 670



104     SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING 2018

 KAPITEL 14:  FINANSIELL REDOVISNING

A N S L AG S R E D OV I S N I N G 

Anslag avser (tkr)

Ingående 
överförings- 

belopp  
2018-01-01

Årets till- 
delning enligt  

reglerings-
brev Indragning

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings- 

belopp  
2018-12-31 

Utgiftsområde 23  
Politikområde Skogspolitik

1:1 Skogsstyrelsen -140 461 307 0 461 167 458 241 2 926

1:2 Insatser för skogsbruket

ap 1 Bidrag till skogsbruket 6 070 25 673 -6 070 25 673 25 609 64

ap 2
Kostnader för intrångsersättningar och 
civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet 4 699 391 200 -4 699 391 200 416 207 -25 007

ap 3 Nationellt skogsprogram 24 700 22 800 -9 700 37 800 37 703 97

ap 4 Enklare vägar till gröna jobb 99 300 99 300 99 218 82

ap 6
Naturvårdande skötsel i formellt  
skyddade skogar 41 400 41 400 41 312 88

Summa 1:2 Insatser för skogsbruket 35 469 580 373 -20 469 595 373 620 049 -24 676

Summa utgiftsområde 23 35 329 1 041 680 -20 469 1 056 540 1 078 290 -21 750

Utgiftsområde 22  
Kommunikationer

1:2
Vidmakthållande av statens 
 transportinfrastruktur

ap 3 Enklare vägar till gröna jobb 46 000 46 000 13 064 32 936

Summa 35 329 1 087 680 -20 469 1 102 540 1 091 354 11 186
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R E D OV I S N I N G  M OT B E M Y N D I G A N D E N 

Utestående åtagandets fördelning per år

Anslagsbenämning (tkr)
Tilldelat              

bemyndigande
Ingående 

åtaganden
Utestående 
åtaganden 2019 2020 2021

Anslag 1:2 ap 1 50 000 25 104 22 187 17 505 4 555 127

Anslag 1:2 ap 2 20 000 374 89 89 0 0

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

1:2 ap 1 – Bidrag  
till skogsbruket
Skogsstyrelsen har under 2018 erhållit 
återbetalningar för stöden Väx med 
skogen på 372 tkr respektive  
Brandstöd (Energistöd) på 326 tkr. 

Bemyndiganderamen har utnyttjats 
med 9 228 tkr (2017: 8 471 tkr) för 
Nokås och med 12 959 tkr (2017: 
 16 633 tkr) för ädellövskogsbruk.

Indragning har gjorts med 6 070 tkr 
enligt regleringsbrevet med anledning 
av att inget har fått användas under 
2018 av vår anslagsbehållning från 
2017.

1:2 ap 2 – Kostnader för intrångs
ersättningar och civilrättsliga avtal  
på naturvårdsområdet
Anslaget har belastats med kostnader 
för arbete med biotopskydd och 
naturvårdsavtal om 32 033 tkr 
(högstpost 33 000 tkr). I högstposten 
för administration ingår även sådana 
kostnader som avser nyckelbiotops-
rika brukningsenheter. Kostnader för 
ersättningar till nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter blev 204,2 mnkr 
(minstpost 100 mnkr) och då ingår 
även administrationen som ingår i 
tidigare högstpost (7,6 mnkr). Vidare 
har använts 1 878 tkr (högstpost 2 
000 tkr) för upprättande av renbruks-
planer. Aktiviteten har varit hög för 

biotopskydds- och naturvårdsavtal.
Anslaget har även belastats med 
kostnader för ersättning till fjällnära 
för avverkningstillstånd utifrån dom, 
pågående stämningar och eventuella 
kommande stämningar på 64 507 tkr.

Bemyndiganderamen har utnyttjats 
med 0 tkr (2017: 0 tkr) för bio-
topskydd och med 89 tkr (2017:  
374 tkr) för naturvårdsavtal.

Indragning har gjorts med 4 699 tkr 
enligt regleringsbrevet med anledning 
av att inget har fått användas under 
2018 av vår anslagsbehållning från 
2017.

1:2 ap 3 – Nationellt skogsprogram
Anslaget har belastats med kostnader 
för lämnade bidrag och övriga kostnader 
enligt de regeringsbeslut som tagits 
för denna post under 2018. Under året 
har 31 600 tkr lämnats i bidrag av 
totalt 37 703 tkr.

Bemyndiganderamen har utnyttjats 
med 2 000 tkr (2017: 4 000 tkr) för 
bidrag till Föreningen Trästad 2019.

Indragning har gjorts med 9 700 tkr 
enligt regleringsbrevet med anledning 
av att enbart 15 000 tkr har fått 
användas under 2018 av vår anslags-
behållning från 2017 på 24 700 tkr.

R E D OV I S N I N G  M OT I N KO M ST T I T L A R 

Inkomsttitel  
och underindelning Avser

Belopp 
(tkr)

2811 265 Övriga inkomster 58

2312 016 Övriga inkomster av försåld egendom 1 868

Skogsstyrelsen har under 2018 erhållit 
ränteintäkter avseende återbetalda 
stöd. Stöden har betalats från det 
icke räntebärande flödet och därför 
inte inneburit räntekostnader för 
Skogs styrelsen. 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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Årsredovisningen har upprättats i  
enlighet med förordningen (2000: 
605) om årsredovisning och budget-
underlag, förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring, kapital-
försörjningsförordningen (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 s.k. 
brytdag då den löpande bokföringen 
för perioden ska avslutas. Brytdagen 
infaller den 5 januari. Eftersom  
5 januari var en lördag 2019 inföll 
brytdagen 4 januari. Efter brytdagen 
tillförs räkenskaperna främst 
boksluts transaktioner innefattande 
bl.a. 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 tjänste-
export. Avgifterna är beräknade enligt 
självkostnadsprincipen över tiden 
med beräknade tim- eller volympriser. 
Skogsstyrelsen får disponera samtliga 
avgiftsintäkter.

Arbetsmarknadsrelaterade tjänser 
– Naturnära jobb
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster är 
ett undantag inom avgiftsfinansierad 
verksamhet. Enligt regleringsbrev 
får utgifter i resultatområde Arbets-
marknadsrelaterade tjänster som inte 
finansieras av avgifter finansieras med 
anslag 1:2 Insatser för skogsbruket 
anslagspost 4 Enklare vägar till gröna 
jobb. För åtgärder längs det statliga 
vägnätet som beställs av Trafikverket 
får Skogsstyrelsen disponera Trafik-
verkets anslag 1:2 ap 3.

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 verk-
samhet), 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 lager-
förs 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 i kärn-
verksamhet för anställd personal.

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

Inkomsttitel 
Under 2018 har 1 926 tkr  redovisats 
mot inkomsttitel. Det avser dels vinst 
vid försäljning av två fastigheter  
(1 868 tkr), dels ränta på återbetalade 
bidrag (58 tkr).

Ny redovisningsprincip
Från och med 2018 belastas anslag 
när åtgärder inom Naturvårdande 
skötsel genomförts. Tidigare har 
anslaget belastats när avtal tecknats.

T I L L Ä M PA D E  R E D OV I S N I N G S P R I N C I P E R  M . M .

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

I N T Ä K T E R  AV  AVG I F T E R  O C H  A N D R A  E R S Ä T T N I N G A R  S A M T  I N T Ä K T E R  AV  B I D R AG  

Information för att förtydliga innehåll och samband mellan tabell 13:1 sid 96 och resultaträkning med not 2 och 3.

Intäkter av 
avgifter och andra 
ersättningar (tkr)

Intäkter av 
bidrag (tkr)

Summa  
intäkter (tkr)

Skogliga tjänster (inkl realisationsvinst bandvagnar m m 328 tkr) 68 267 3 428 71 695

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 1 666 147 1 813

Naturnära jobb 292 755 61 839 354 594

Tjänsteexport 216 0 216

Summa Uppdragsverksamhet 362 904 65 414 428 318

Fastighetsförvaltning 8 652 103 8 755

Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning 371 556 65 517 437 073

Offentlig rättslig verksamhet 275 0 275

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 371 831 65 517 437 348

Anslagsfinansierad verksamhet (inklusive realisationsvinst fordon med mera 454 tkr tkr) 6 400 23 622

Summa enl resultaträkning 378 231 89 139
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Styrelsen besökte Övedskloster, Skåne, en dag i början på sommaren 2018. Från vänster syns Renée Einarsson (GD-assistent), Lisa Classon, 
Royne Andersson, Pär Lärkeryd, Anna Furness, Mikael Karlsson, Marie Larsson-Stern, Lena Heuts, Herman Sundqvist, Katarina Eckerberg 
och Håkan Wirtén.

U P P G I F T E R  O M  ST Y R E L S E  O C H  L E DA N D E  B E FAT T N I N G S H AVA R E 

ST Y R E L S E N S  E R S Ä T T N I N G  F R Å N  S KO G S ST Y R E L S E N  ( T K R )

2018 2017

Marie Larsson-Stern, ordförande 70 70

Katarina Eckerberg, ledamot 42 35

Anna Furness, ledamot 35 35

Mikael Karlsson, ledamot 35 35

Lena Heuts, ledamot 35 35

Pär Lärkeryd, ledamot 35 35

Håkan Wirtén, ledamot 35 35

Tomas Kåberger, ledamot (t.o.m. 2018-04-20) 15 45

Ledande befattningshavare

Herman Sundqvist, Generaldirektör 1 505 1 535
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Marie Larsson-Stern,  
ordförande 
Hållbarhetschef, Skogforsk

Katarina Eckerberg, ledamot
Professor, Umeå Universitet
 
Andra uppdrag: Bottenvikens 
vattendelegation (ledamot), 
Klimatpolitiska rådet (ledamot)

Pär Lärkeryd, ledamot
VD, Norra Skogsägarna
 
Andra uppdrag: Norra Skogs-
ägarna (ledamot), Länsförsäk-
ringar Västerbotten (ledamot), 
Ausferritic AB (ordförande),  
Lärkeryd 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)

Royne Andersson,  
personal representant
Ordförande,  
ST inom Skogsstyrelsen

Anna Furness, ledamot
VD, Skogsentreprenörerna
 
Andra uppdrag: Skogs - 
entrepre nörerna certifiering 
ABV (ledamot), Rosstigen  
Fastighets AB (ledamot)

Håkan Wirtén, ledamot
Generalsekreterare, WWF

Andra uppdrag: Världsnatur-
fonden AB (ordförande), 
Energimyndighetens insynsråd 
(ledamot), MittUniversitetet 
(ledamot)

Lisa Classon,  
personal representant
Ordförande,  
SACO Skogsvård

Mikael Karlsson, ledamot
Docent, KTH
 
Andra uppdrag: Kärnavfalls-
rådet (ledamot), Kemikalie-
inspektionens Insynsråd 
(ledamot)

Tomas Kåberger, ledamot  
(till och med 2018-04-20)

ST Y R E L S E

Lena Heuts, ledamot
Senior Project Leader
RISE Research Institutes  
of Sweden

Herman Sundqvist,  
generaldirektör
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Herman Sundqvist,  
generaldirektör

Cecilia Hedman,  
chefsjurist

Martina Trygg, chef  
administrativa avdelningen

Staffan Norin,  
chef region Nord

Inga-Lena Alm Larsson,  
chef HR-enheten

Göran Rune, chef  
skogsavdelningen

Johanna From,  
chef region Syd

Rikard Flyckt,  
kommunikationschef

Jonas Löfstedt,  
chef region Mitt

Frank Lantz, chef  
ekonomienheten

L E DA N D E  B E FAT T N I N G S H AVA R E 

Johan Eriksson, biträdande  
avdelningschef skogsavdelningen
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2018 2017

Egna kostnader 720 375 455 145

Beslutade ersättningar för biotopskydd 287 799 183 656

Beslutade ersättningar för naturvårdsavtal 30 115 27 423

Summa 1 038 289 666 224

2018 2017

Skogliga tjänster 67 939 74 940

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 1 666 133 473

Naturnära jobb 292 755 0

Tjänsteexport 216 358

Fastighetsförvaltning 8 652 5 462

Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning 371 228 214 233

Offentligrättsliga avgifter 275 339

Intäkter enligt 4§ Avgiftsförordningen: Böcker och broschyrer 1 431 1 685

Realisationsvinst försäljning av fordon m m 782 388

Övriga intäkter 4 515 3 768

Summa övrigt 5 297 4 156

Summa 378 231 220 413

2018 2017

EU Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt 6 116 6 352

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 147 118 590

Naturnära jobb 61 839 0

Skogliga tjänster 3 428 1 792

Regeringsuppdrag: Främja anställning av nyanlända 0 627

Skogen i skolan 1 609 1 588

Jämfald (Jämställdhet och mångfald) 689 1 172

Life ELMIAS 2 091 6 276

WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) 1 590 1 010

Attractive Hardwood 1 120 761

Grip on Life 3 545 162

Bekämpninig av almsjuka - efter Life 2017-2018 1 655 1 345

Övrigt 5 310 3 969

Summa Intäkter av bidrag 89 139 143 644

N OT 1 .  I N T Ä KT E R  AV A N S L AG  ( T K R )

N OT 2 .  I N T Ä KT E R  AV AVG I F T E R  O C H  A N D R A E R S Ä T T N I N G A R  ( T K R )

N OT 3 .  I N T Ä KT E R  AV B I D R AG

Anslaget belastas när beslut om biotopskydd fattats respektive naturvårdavtal tecknats.
Ökningen beror främst på områdesskydd och naturnära jobb.

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

Kringkostnader i arbetsmarknadsprojekt har tidigare finansierats helt med projektstöd från Arbetsförmedlingen.  
I Naturnära jobb har kringkostnader delvis finansierats med anslag 1:2 anslagspost 4.  
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De ökade driftskostnaderna beror främst på biotopskydd, naturvårdsavtal och naturvårdande skötsel samt naturnära jobb.   

2018 2017

Lönekostnader 578 992 430 793

   varav arvoden 343 377

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner 257 532 192 547

Övriga personalkostnader 17 580 6 864

Summa 854 104 630 204

2018 2017

Biotopskydd och naturvårdsavtal 381 750 211 079

Naturvårdande skötsel 24 864 0

UV Arbetsmarkandsrelaterade tjänster 784 33 646

Naturnära jobb 90 616 0

Övrig UV 28 145 33 865

Övrigt 51 381 56 592

577 540 335 182

2018 2017

Lämnade bidrag avser:

Natur- och kulturvårdsåtgärder 1) 7 372 10 079

Ädellövskogsbruk 1) 13 979 11 287

Väx med skogen 1) -372 -566

Brandstöd Energistöd 1) -326 -77

Nationellt skogsprogam 2) 31 600 1 300

Medel från EU med flera 26 825 4 959

Summa 79 078 26 982

2018 2017

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 1

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 487 348

Övriga finansiella intäkter 26 50

Summa finansiella intäkter 513 399

Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 315 143

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 136

Övriga finansiella kostnader 706 -7

Summa finansiella kostnader 1 021 272

N OT 5 .  KO ST N A D E R  F Ö R  P E R S O N A L

N OT 6.  Ö V R I G A D R I F TS KO ST N A D E R

N OT 7.  L Ä M N A D E  B I D R AG

N OT 4 .  F I N A N S I E L L A I N T Ä KT E R  O C H  KO ST N A D E R  ( T K R )

1) Anslag 1:2 ap 1      2) Anslag 1:2 ap 3
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2018 2017

Skogliga tjänster 2 879 88

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster -6 412 769

Tjänsteexport 16 -17

Offentligrättsliga avgifter -35 85

Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet 3 028 -888

Summa -524 37

2018 2017

Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 98 987 88 190

Omklassificering av IB 0 -255

Årets anskaffningar 7 793 2 591

Årets utveckling i egen regi 5 972 12 530

Årets försäljning/utrangering 1) 0 -4 069

Utgående anskaffningsvärde 112 752 98 987

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -67 756 -63 892

Årets avskrivning -8 961 -7 933

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1) 0 4 069

Utgående ackumulerad avskrivning -76 717 -67 756

Bokfört värde 36 035 31 231

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 9 443 11 840

Omklassificering av IB 0 255

Årets anskaffningar 103 603

Årets försäljning/utrangering -102 -3 255

Utgående anskaffningsvärde 9 444 9 443

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -7 634 -10 348

Årets avskrivning -674 -541

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 102 3 255

Utgående ackumulerad avskrivning -8 206 -7 634

Bokfört värde 1 238 1 809

N OT 8 .  Å R E TS  K A P I TA L F Ö R Ä N D R I N G

N OT 9.  A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N G A R

1) Agresso 5.5 inkl lön/PA och egen utveckling
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2018 2017

Byggnader, mark och annan fast egendom

Ingående anskaffningsvärde 40 120 38 270

Årets anskaffningar 75 1 850

Årets försäljning/utrangering 2) -1 649 0

Utgående anskaffningsvärde 38 546 40 120

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -25 277 -24 686

Årets avskrivning -528 -591

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1 642 0

Utgående ackumulerad avskrivning -24 163 -25 277

Bokfört värde 14 383 14 843

Taxeringsvärde på byggnader och mark 252 121 252 121

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 2 076 2 020

Omklassificering av IB 0 49

Årets anskaffningar 0 51

Årets försäljning/utrangering 0 -44

Utgående anskaffningsvärde 2 076 2 076

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -1 533 -1 257

Omklassificering av IB 0 -14

Årets avskrivning -249 -306

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 0 44

Utgående ackumulerad avskrivning -1 782 -1 533

Bokfört värde 294 543

Maskiner, inventarier m m

Ingående anskaffningsvärde 142 716 138 653

Omklassificering av IB 0 -49

Årets anskaffningar 16 578 11 382

Årets försäljning/utrangering -9 683 -7 270

Utgående anskaffningsvärde 149 611 142 716

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -102 942 -97 699

Omklassificering av IB 0 14

Årets avskrivning -13 024 -12 241

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 9 619 6 984

Utgående ackumulerad avskrivning -106 347 -102 942

Bokfört värde 43 264 39 774

N OT 9.  FO RTS Ä T T N I N G

Kostnader i pågående utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 2018: Nytt intranät 2 322 tkr Teknikbyte Navet 1 067 tkr och InGe 2.0 2 583 tkr.  
Dessutom har Samordnad ärendehantering 1 474 tkr och delar av Teknikbyte i Navet 6 318 tkr tagits i bruk och lagts in i anläggningsreskontran.

Med anläggningstillgång avses tillgång med ett anskaffningsvärde på minst 22 750 kr och en livslängd på minst 3 år.

Följande nyttjandetid gäller för anläggningar: PC och tillbehör: 4–5 år, Kopierings- och faxmaskiner: 4 år, Minidatorer: 5 år, Bilar: 4–6, 7 år,  
Övriga maskiner och inventarier: 4–6, 7 år, Markanläggningar: 10 år, Byggnader: 20 - 33,3 år, Immateriella tillgångar: 4–5 år

2) Vackerby 3:3 och Lerdal 1:142.



114     SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING 2018

 KAPITEL 14:  FINANSIELL REDOVISNING

2018 2017

Lager av böcker och broschyrer värderat efter produktionskostnad 1 614 1 398

2018 2017

Osäkra fordringar uppgår till 1 495 1 578

Dessa har skrivits ned med 1 383 1 446

2018 2017

Förutbetalda hyror 7 019 7 220

Övriga förutbetalda kostnader (licenser, service IT-system m. m.) 8 107 6 909

Summa 15 126 14 129

2018 2017

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 11 986 11 776

EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) 1 022 769

EU Vatten och Människan i landskapet (VIMLA) 0 1 060

Grip on LIFE (Naturvårdsverket) 758 33

Arbetsförmedlingen 13 034 9 733

Övrigt 2 612 1 399

Summa 29 412 24 770

2018 2017

Försäljning rotposter 5 253 1 259

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb 28 191 5 886

Naturnära jobb fordran Länsstyrelser 2 405 0

Länsstyrelsen Örebro skötsel av naturreservat 0 473

LONA-bidrag från Region Gotland 0 509

Övrigt 1 792 467

Summa 37 641 8 594

N OT 1 0.  VA RU L AG E R  O C H  F Ö R R Å D

N OT 1 1 .  KU N D FO R D R I N G A R

N OT 1 2 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  F Ö RU T B E TA L DA KO ST N A D E R

N OT 1 3 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  U P P LU P N A B I D R AG S I N T Ä KT E R

N OT 1 4 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  Ö V R I G A U P P LU P N A I N T Ä KT E R

Inkurans görs efter en individuell prövning av varje produkt.  
Principen ”Först-in-först-ut” gäller vid uttag ut lager.
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2018 2017

Avräkning mot inkomsttitlar

Ingående balans 0 -80

  Övriga inkomster -1 926 -42

  Utbetalning från räntekonto för medel som tillförts räntekonto 1 558 0

  Redovisning av betalningar,inkomsttitlar 368 122

Fordringar/Skulder avseende avräkning mot inkomsttitlar 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 45 745 14 674

  Redovisat mot anslag 620 049 286 071

  Medel till transfereringar mm som betalats till icke räntebärande flöde -475 000 -255 000

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 190 794 45 745

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 140 -2 817

  Redovisat mot anslag 471 305 405 939

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -507 307 -402 982

Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -35 862 140

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 3 970 4 667

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -312 -697

Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 3 658 3 970

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 

Ingående balans 0 0

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 368 122

  Utbetalningar i räntebärande flöde -475 000 -255 000

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 474 632 254 878

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Extern finansiering i icke räntebärande flöde 0 0

Summa 158 590 49 855

N OT 1 5 .  AV R Ä K N I N G  M E D  STATSV E R K E T
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2018 2017

Behållning på räntekonto 74 234 57 736

N OT 1 6 .  B E H Å L L N I N G  P Å  R Ä N T E KO N TO  I  R I KS G Ä L D S KO N TO R E T

N OT 17.  F Ö R Ä N D R I N G  AV M Y N D I G H E TS K A P I TA L E T

Skogsstyrelsen har under 2018 på räntekonto i Riksgäldskontoret haft tillgång till en kredit på 100 000 tkr.

Statskapital består av konst från Statens konstråd. Statens konstråd har till uppgift att köpa in nutida konst och placera ut hos myndigheter m fl, 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 m. m.

1) Avser dom 2019-01-17, pågående och eventuellt kommande stämningar.

Statskapital

Balanserad kapital- 
förändring, avgifts-
belagd verksamhet

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2017 164 5 219 37 5 420

Ingående balans 2018 164 5 219 37 5 420

Föregående års kapitalförändring 37 -37 0

Årets kapitalförändring -524 -524

Summa årets kapitalförändring 0 37 -561 -524

Utgående balans 2018 164 5 256 -524 4 896

2018 2017

IB 6 144 7 024

Årets kostnad 5 220 2 399

Årets utbetalningar -2 913 -3 279

UB 8 451 6 144

2018 2017

IB Avsatta trygghetsmedel 3 219 1 966

IB Särskild pensionsersättning inkl särskild löneskatt 0 0

Utbetalad särskild pensionsersättning inkl särskild löneskatt 0 0

Avsättning trygghetsmedel 1 666 1 253

Årets nyttjande av Trygghetsmedel 0 0

Avverkningstillstånd fjällnära skog 1) 45 062 0

UB 49 947 3 219

N OT 1 8 .  AVS Ä T T N I N G A R  F Ö R  P E N S I O N E R  O C H  L I K N A N D E  F Ö R P L I KT E L S E R

N OT 1 9.  Ö V R I G A AVS Ä T T N I N G A R
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2018 2017

Arbetsgivaravgifter m m 17 965 10 360

Utgående moms 1 720 2 380

Övriga skulder till andra myndigheter 9 465 5 741

Summa 29 150 18 481

2018 2017

Prel skatt m m 14 428 8 727

Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal 85 132 40 295

Avverkningstillstånd fjällnära skog enl dom 2019-01-17 19 445 0

Övrigt 579 563

Summa 119 584 49 585

2018 2017

Semesterlöneskuld 39 727 32 763

Avsättning arbetsbefriade visstidsanställda Naturnära jobb 6 112 0

Avsättning tillsvidareanställda Arbetsmarknad 6 790 0

Hyreskostnader lämnade lokaler Naturnära jobb 1 386 0

Övrigt Naturnära jobb 1 569 0

Naturvårdande skötsel 807 1 733

Semestergaranti 2015-2017 0 7 505

Övrigt 1 751 2 775

Summa 58 142 44 776

2018 2017

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 83 395 80 708

Nyupptagna lån 31 496 24 565

Amorteringar -21 983 -21 878

Låneskuld vid periodens slut 92 908 83 395

N OT 2 1 .  KO RT F R I ST I G A S KU L D E R  T I L L A N D R A M Y N D I G H E T E R

N OT 2 2 .  Ö V R I G A KO RT F R I ST I G A S KU L D E R

N OT 2 3.  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  U P P LU P N A KO ST N A D E R

N OT 2 0.  L Å N  I  R I KS G Ä L D S KO N TO R E T
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2018 2017

Naturvårdsverket (LifeELMIAS) 2 121 746

Havs- och vattenmyndigheten (Grip on Life) 1 549 0

SIDA (ITP utbildningar restaurering av degraderade skogar) 1 500

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

Övrigt från annan statlig myndighet 256 998

EU LifeELMIAS 3 608 4 492

EU Grip on Life 5 683 19 097

Övrigt 793 243

Summa 15 510 27 231

Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 5 426 3 399

Förväntas tas i anspråk: 

 - inom tre månader 426 430

 - mer än tre månader till ett år 4 890 1 090

 - mer än ett år till tre år 110 1 879

 - mer än tre år 0 0

2018 2017

Lantmäteriverket 144 370

Försäkringskassan 109 124

Naturvårdsverket 517 326

Länsstyrelsen Skåne 0 2 448

Arbetsförmedlingen 4 397 663

Övrigt från annan statlig myndighet 120 318

Från externa kunder 2 641 2 141

Summa 7 928 6 390

N OT 24 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  O F Ö R B RU K A D E  B I D R AG

N OT 2 5 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  Ö V R I G A F Ö RU T B E TA L DA I N T Ä KT E R



SKOGSSTYRELSEN     119ÅRSREDOVISNING 2018

 KAPITEL 14:  FINANSIELL REDOVISNING

(tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Låneram i Riksgäldskontoret

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

Utnyttjad låneram 31/12 92 908 83 395 80 708 69 099 77 738

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

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

Maximalt utnyttjad kontokredit 0 8 848 25 011 30 012 74 027

Ränta på räntekonto

Ränteintäkter 0 399 10 2 1

Räntekostnader -315 -272 -66 -36 -152

Saldo -315 127 -56 -34 -151

Totala avgiftsintäkter som myndigheten disponerar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 378 231 220 413 132 504 211 797 414 208

Beräknat belopp enligt  regleringsbrev 591 327 383 850 358 111 310 755 527 560

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Beviljad anslagskredit 53 169 12 089 12 404 11 978 12 166

Utnyttjad anslagskredit 24 676 140 0 0 0

Utgående reservationer och anslagssparande

Anslagssparande 1) 35 862 35 469 7 418 35 523 15 636

Utgående beviljade, ej utbetalda bidrag 0 0 0 0 0

Bemyndiganden

Utestående åtaganden 24 276 29 478 21 080 45 506 34 226

Tilldelad bemyndiganderam 96 000 120 000 120 000 120 000 70 000

Arbetskraft 2)

Antal årsarbetskrafter totalt 1 703 1 176 854 1 035 1 803

därav män 1 218 861 593 740

därav kvinnor 485 315 261 295

Medelantal anställda 1 898 1 499 1 021 1 716 2 121

därav män 1 361 1 123 714 1 299

därav kvinnor 537 376 307 422

Driftkostnad per årsarbetskraft 870 860 1 038 863 684

Årets över-/underskott

Årets över-/underskott -524 37 -1 882 -8 713 11 653

Balanserade över-/underskott 5 255 5 219 3 952 -11 496 -23 149

V Ä S E N T L I G A U P P G I F T E R 

1)   Anslagssparande 2018 består av anslag 1:1 2 926 tkr och anslag 22 TRV 1:2 32 936 tkr. Den sistnämnda anslagsposten finns inte i statsbudgeten 2019.
2)   Myndigheten har valt att begränsa uppdelningen på män och kvinnor från och med 2015 på grund av svårigheten att få fram rättvisande uppgifter.
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