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Förord
Skogens sociala värden eller skogens värden för upplevelser och rekreation är en fråga 
som blir allt viktigare. Detta märks inte minst genom att många av förslagen som arbetet 
med det nationella skogsprogrammet lett fram till berör skogens sociala värden direkt 
eller indirekt.

Syftet med den här redovisningen är beskriva insatser som görs och har gjorts under 
2016 för att lyfta ämnet skogens sociala värden i Skogsstyrelsens rådgivnings- och  
informationsverksamhet. Det finns goda möjligheter att utveckla insatserna inom  
området vidare, vilket också beskrivs i meddelandet.

Herman Sundqvist
Generaldirektör 



MEDDELANDE 1/2017

6

Inledning och bakgrund
Uppdraget till Skogsstyrelsen är formulerat: Regeringen anser att skogens sociala  
värden är viktiga och bör uppmärksammas mer i rådgivnings- och informationsinsatser.

I detta meddelande beskrivs hur Skogsstyrelsen arbetar med skogens sociala värden, 
framförallt inom rådgivning och information, och några specifika insatser som gjorts 
under 2016 för att lyfta ämnet i rådgivningen beskrivs närmare. Arbetsgruppen som 
genomfört uppdraget består av specialister inom skogens sociala värden respektive 
rådgivning samt av chefen för Rådgivningsenheten. Beskrivningen av distriktens arbete 
grundas bland annat på en intern enkät till distriktscheferna.

Skogsstyrelsen har genomfört andra regeringsuppdrag kopplat till Skogens sociala  
värden under senare år. I Redovisning av arbete med skogens sociala värden,  
(Skogsstyrelsens Meddelande 2015:2) ges en beskrivning av hur Skogsstyrelsen och 
andra berörda aktörer arbetar med sociala värden och hur ett framtida arbete inom  
området skull kunna utvecklas. Under 2013 redovisade Skogsstyrelsen ett  
regeringsuppdrag om att göra en kunskapssammanställning om skog och sociala värden, 
(Skogsstyrelsens Meddelande 2013:9). 
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Skogsstyrelsens arbete med skogens  
sociala värden inom rådgivning och  

information
Inom skogsstyrelsen används begreppet rådgivning i en vid bemärkelse som inte bara 
innefattar individuell rådgivning utan också kunskapsförmedling via till exempel  
gruppträffar. Objektsvis dialog med yrkesverksamma kring utförda åtgärder är en  
rådgivningsaktivitet som blivit allt viktigare i verksamheten under senare år.

Rådgivning och information ges även via webben, i digitala nyhetsbrev, i sociala  
medier och i tidningen Skogseko. Skogsstyrelsens förlag producerar foldrar, broschyrer 
och böcker som stöttar annan rådgivning och/eller fungerar som fristående  
rådgivningsmaterial. Det sker också ett arbete för att nå ut i media med budskap som 
förstärker rådgivningsinsatserna. Skogsstyrelsens e-tjänster ska ge användaren stöd 
för att bedriva ett hållbart skogsbruk och där finns också vissa rådgivande funktioner 
inbyggda. 

Rådgivning som berör skogens sociala värden görs via alla rådgivningsformer och  
kanaler. Den har dock ganska liten volym jämfört med andra ämnesområden, speciellt  
i de mer resurskrävande rådgivningsformerna som individuell rådgivning och objektsvis 
dialog. På skogsstyrelsens webbplats finns två kortare filmer om skogens sociala värden 
som färdigställdes under 2015. Samtidigt med det gjordes en bok i form av  
bläddringsbar PDF-fil, ”Skog full av upplevelser” med inspiration, tips och goda råd 
för skötsel av upplevelserika skogar. Kopplat till boken togs foldrarna ”Sköta skog för 
människor” och ”Skog att trivas i” fram.

Externa rådgivnings- och informationsinsatser under 2016
Nytt kapitel i Skogsskötselserien, Skogsskötsel för rekreation och friluftsliv
Skogsskötselserien ges ut av Skogsstyrelsen i samarbete med Sveriges  
lantbruksuniversitet, Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna och Skogssällskapet. Serien 
är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och  
redaktionellt bearbetad. Den ger en djupare teoretisk grund inom skogsskötselområdet 
och finns tillgänglig digitalt i PDF-filer på Skogsstyrelsens webbplats.  
Skogsskötselserien används bland annat vid de skogliga högskoleutbildningarna.
 
Under 2016 har ett nytt kapitel, Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation färdigställts 
och publicerats. Det omfattar drygt 150 sidor och förväntas bidra till ökad kunskap på 
bredden inom skogsnäringen och i synnerhet hos dem som arbetar med skötsel och 
förvaltning av skogar som är värdefulla för friluftsliv och rekreation. Förutom rena 
skogsskötselfrågor tar kapitlet även upp människors friluftsvanor och attityder till olika 
skogsbestånd och åtgärder.
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Målbilder för sociala värden
Målbilderna för god miljöhänsyn har tagits fram i en samverkansprocess som  
samordnas av Skogsstyrelsen. Alla större skogsbolag och skogsägarföreningar har  
implementerat målbilderna i sin verksamhet. Även hos många av de mindre aktörerna  
är målbilderna kända och använda. I det nya förslaget till FSC-standard som kom hösten 
2016 och väntas börja gälla 2018 används målbilderna som vägledning för hur  
miljöhänsynen ska utformas. Målbilderna är alltså på god väg att etableras som en 
standard för miljöhänsynsarbetet i skogsbruket. Skogsstyrelsen använder målbilderna 
som underlag för utformning av olika rådgivningsbudskap, exempelvis vid objektsvisa 
dialoger med yrkesverksamma. De används också i tillsynsverksamheten, i  
uppdragsverksamheten och i samband med uppföljningar och inventeringar.

Arbetet med att utveckla målbilderna pågår fortlöpande och det leds av en  
samverkansgrupp där Skogsstyrelsen är sammankallande. Under 2016 har de befintliga 
målbilderna för sociala värden (närskogar, friluftsskogar, uppehållsplatser samt stigar 
och leder) uppdaterats samtidigt som det tagits fram en ny målbild för kommunikation 
kring åtgärder i skogar med höga sociala värden. De uppdaterade målbilderna, liksom 
målbilden för kommunikation, är gemensamma för skogssektorn. Varje målbild beskrivs 
i ett faktablad som finns tillgänglig som PDF-fil på Skogsstyrelsens webbplats.

Artikel om rekreationsinriktad skötsel i Skogseko
Tidningen Skogseko som ges ut av Skogsstyrelsen distribueras till cirka 220 00  
skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket. En artikel om rekreationsinriktad  
skogsskötsel har färdigställs under slutet av 2016 och kommer att publiceras i Skogseko 
nr 1 2017.

Projekt om hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har drivit frågan om en ökad användning av hyggesfria metoder inom  
ramen för ett särskilt rådgivningsprojekt. Många kommuner är intresserade av att  
tillämpa hyggesfritt skogsbruk i den tätortsnära skogen, och en relativt stor andel av 
aktiviteterna i projektet har varit riktade mot förvaltare av kommunernas tätortsnära 
skogar. Under 2016 har 787 personer fått individuell rådgivning eller deltagit i träffar i 
projektet om hyggesfritt skogsbruk.

Internt stöd till rådgivning och information om skogens sociala värden
Reviderad policy för Skogsstyrelsens arbete med skogens sociala värden
Skogsstyrelsens policy för arbetet med skogens sociala värden har reviderats under 
2016 och den förväntas beslutas i början av 2017.

Policyn är i första hand ett internt styrdokument som klargör motiven för att lyfta  
skogens sociala värden, vilket uppdrag myndigheten har inom området och hur  
detta implementeras i myndighetens olika verksamhetsprocesser. Rådgivning,  
kommunikation, tillsyn, extern samverkan och områdesskydd är verksamheter som är 
betydelsefulla i myndighetens arbete med skogens sociala värden. 
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Karta som visar hur skogens sociala värden kopplar till skogsstyrelsens olika  
verksamhetsprocesser
Kartan är en schematisk skiss som visar hur extern och intern styrning och  
styrdokument påverkar myndighetens arbete med skogens sociala värden och hur detta 
kopplar till verksamhetsprocesserna. Kartan ger en översiktlig beskrivning av innehållet 
i policyn och är en bilaga till den.

Utvecklat internt stödmaterial
Det interna stödmaterialet för rådgivare finns samlat i en tjänstekatalog. Den har  
uppdaterats och kompletterats med nytt material för rådgivning om skogens sociala  
värden. Materialet ger vägledning kring i vilka situationer och till vilka målgrupper  
rådgivning om sociala värden kan ges. Via tjänstekatalogen får rådgivarna också tillgång 
till ämnesmässigt stöd kring vilka budskap myndigheten vill föra fram inom området.

Distriktens arbete med skogens sociala värden
En intern kartläggning av distriktets arbete med skogens sociala värden visar att man 
jobbar med ämnet i flera olika verksamhetsprocesser. Inom rådgivningen är det  
framförallt vid objektsvis dialog om utförda åtgärder som frågan hanteras. Sociala 
värden är dock betydligt mindre vanligt ämne än natur- och kulturvärden i dialogerna. 
Detta hänger troligen ihop med att dialogerna inte medvetet styrs till områden med höga 
sociala värden. På objekt med triviala sociala värden upplevs de ofta vara mindre  
viktiga än andra miljövärden. 

Inom Skogen i skolan sker ett arbete med bl. annat skolskogar som bidrar till att lyfte 
fram den tätortsnära skogen som en resurs.

Det förekommer att distrikt har samarbete med kommunerna kring tätortsnära skogar. 
Rådgivning och kunskapsförmedling till kommunerna sker specifikt inom hyggesfritt 
men kan även handla om hela bredden av ämnesområdet skogens sociala värden.  
Engagemang, kompetens och efterfrågan på samarbete varierar stort mellan  
kommunerna. Där läget är bra kan det finnas ett ömsesidigt kunskapsutbyte och  
samarbetsprojekt mellan kommun och Skogsstyrelsens lokala personal. Ibland är  
Skogsstyrelsen involverad i kommunernas planprocesser i när frågor som berör skogar 
med höga sociala värden.

En del skogsstyrelsedistrikt driver arbetsmarknadsprojekt och i dessa sker många  
åtgärder som ökar tillgängligheten till rekreationsskogar. Det kan exempelvis handla om 
att rusta upp leder och rastplatser eller bygga vindskydd.

I stort sett alla distrikt som ingår i underlaget uppger att man skulle vilja göra mer inom 
skogens sociala värden. Några pekar också på kompetensen hos den egna personalen 
och/eller bristande intresse från kommunerna som hämmande faktorer.
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Slutsatser
Skogens sociala värden blir en alltmer uppmärksammad fråga inom skogssektorn,  
hos allmänheten och i politiken. Detta kommer bland annat till uttryck i regeringens  
friluftspolitik och i Skogsstyrelsens instruktion står det att myndigheten ska samordna 
genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för  
friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt när det gäller tillgång till natur för  
friluftsliv på skogsmark. 

I underlagsrapporterna som de fyra arbetsgrupperna i nationella skogsprogrammet har 
lämnat finns ett flertal förslag som berör skogens sociala värden. Det handlar bland 
annat om åtgärder för forskning och utbildning inom sociala värden och mångbruk, att 
sätta ekonomiska värden på dem och att lyfta dem, bland annat genom Skogen i Skolan. 
I rapporterna finns också flera förslag som berör ekosystemtjänster. Även dessa berör 
skogens sociala värden eftersom upplevelser är en av de ekosystemtjänster som skogen 
levererar. I sitt remissvar stödjer Skogsstyrelsen de allra flesta av arbetsgruppernas  
förslag som berör sociala värden, mångbruk och ekosystemtjänster.

Skogens sociala värden kommer fram på många olika sätt i myndighetens rådgivning 
och information. Det finns stora variationer i hur arbetet drivs på lokal nivå. Detta beror 
till stor del på varierande förutsättningar, till exempel tillgången på rekreationsskogar, 
folkmängd och på hur olika kommuner arbetar med frågan. Det finns också en viss  
variation när det gäller kompetens och engagemang inom Skogsstyrelsen. Ett ökat  
engagemang från Skogsstyrelsen kräver effektiviseringar och omprioriteringar. Trots 
att det gjorts många interna utbildningsinsatser inom ämnet finns det också fortfarande 
behov av intern kompetensutveckling.

En kraftsamling på rådgivning och information om skogens rekreations- och  
upplevelsevärden skulle kunna lyfta frågan. En sådan satsning kan riktas både mot 
skogsbruket och mot allmänheten. Rådgivningen till skogsbrukare och speciellt då  
förvaltare av skogar med höga rekreationsvärden, bör utgå från målbilderna för  
sociala värden och syfta till att öka kännedom och användningen av målbilderna samt 
öka samsynen kring hur de ska tillämpas i praktiken. Arbetet mot allmänheten skulle i 
första hand handla om att öka medvetenheten om hälsoeffekterna av att vistas i skog och 
mark. Genom att fler besöker skogen ökar nyttan och det sociala värdet av den. Det är 
också viktigt att arbeta mot beslutsfattare i kommunerna för att öka deras medvetenhet 
så att skogens sociala värden vägs in tydligt i både planprocesser och i skötseln av  
kommunens egna skogar.

Skogen har också ett socialt värde för skogsägarna själva. Flera undersökningar har  
visat att de mjuka värdena kopplat till skogsägandet får allt större betydelse. Man  
använder sin skog för egna upplevelser och egen rekreation. Att sköta (i begreppet  
kan ingå både praktiskt arbete och att förvalta) skogen bidrar till mening och ökad  
livskvalitet för många skogsägare. Även om det är svårt att bedöma hur representativa 
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de är för gruppen som helhet, så verkar det som allt fler skogsägare intresserar sig för 
frågor som till exempel skogens skönhetsvärden, rekreation, mångbruk, skogsbaserad 
turism och skogens roll för landsbygdsutveckling. Även här skulle rådgivningsinsatser 
från Skogsstyrelsen kunna förstärka och påskynda utvecklingen. 
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