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GD OM 2021 

G D  O M  2 0 2 1  

SKOGEN HAR NU EN GIVEN PLATS 
I SAMHÄLLSDEBATTEN 

2021 visade sig bli ännu ett år i pandemins tecken. Men detta år var vi såväl bättre  
förberedda som bättre försedda. Bättre förberedda på pandemins påverkan på sam-
hället i stort och på våra vardagsliv. Bättre försedda med arbetssätt, mötesformer och 
hemarbetslösningar för ett efektivt och väl fungerande distansarbetsliv.  

Skogsstyrelsens verksamhet har 
fungerat väl under 2021. Jag är 
stolt över att vi levererat enligt 

vårt uppdrag och med god kvalitet, 
trots rejäla utmaningar där en av 
de största varit det stora infödet av 
ansökningar om avverkningstillstånd 
i fjällnära skog. Ansökningarna har 
fortsatt under året, sammanlagt 
omkring 13 000 hektar. 

Mängden ansökningar i fjällnära 
skog innebar, förutom en stor kraft
samling, att myndighetens anslag  
för områdesskydd intecknades. 
Skogsstyrelsen äskade därför ett  
tillskott under året, vilket vi också 
fck. Behovet är dock stort av lång
siktiga ekonomiska förutsättningar 
kring fjällnära skog och kontinuitet  
i arbetet med att skydda skogar med 
höga naturvärden. 

Under de senaste åren har 
begränsning av skogsskador varit 
en av Skogsst yrelsens mest prio
riterade uppgifter. Så även 2021. 
Skadorna orsakade av granbarkborre 
fortsätter ligga på historiskt extremt 
höga nivåer. Viltskadorna minskar 
inte och problemen med så kallade 
multiskador ökar, särskilt i unga 
tallskogar i norra Sverige. 

Fortsatt samverkan och rejäla 
krafttag från alla berörda aktörer är 
ett måste om skadetrenderna ska 
kunna brytas. 

Digitalisering och ny teknik bidrar 
till att målen i skogspolitiken ska 
kunna nås. Skogsstyrelsen har 
utvecklat metoder för att med hjälp 
av artifciell intelligens och drönar
bilder hitta skadade och döda granar 
samt almar som drabbats av almsjuka. 
Såväl arbetet med bekämpning av 
olika skogsskador som utveckling av 
nya tekniska lösningar har under
lättats av särskilt riktade medel. 
Vi ser behov av att fortsätta utveckla 
dataförsörjningen för hela skogs
sektorn. I samarbete med Lant
mäteriet och Sveriges lantbruks
universitet uppdaterar vi Skogliga 
grunddata löpande, ett betydelse
fullt och efterfrågat underlag för 
planering. 

Rättsutvecklingen i skogen går 
allt snabbare och i december slutade 
Skogsstyrelsen att registrera nyckel
biotoper i all verksamhet som en 
direkt följd av domstolsutslag. 

Även Skogsstyrelsens tillsyns
verksamhet påverkas kraftigt av 
rättsutvecklingen. Det gäller inte 
minst ärenden som rör artskydd. 
I mars lämnade EUdomstolen ett 
förhandsavgörande om hur art och 
habitatdirektivet och fågeldirektivet 
ska tolkas. Under året har fera 
domar med koppling till artskydd 
fallit i svenska domstolar. Skogs
styrelsen behöver löpande förändra 

och anpassa verksamheten efter vad 
som sker, vilket ställer stora krav på 
organisationen. Samma sak gäller 
för skogsbruket som med nuvarande 
regelverk och rättsutveckling står 
inför mycket stora förändringar. 

Skogen har numer en given plats 
i samhällsdebatten. Under hösten 
granskade fera medier Skogsstyrel
sen och mig i min roll som general
direktör. Myndigheten välkomnar 
granskning och jag känner mig trygg 
med att skogsfrågorna kommer att 
fortsätta vara i fokus i samhället. 

Svensk skogspolitik bygger på 
frihet under ansvar och grunden är 
jämställda mål för produktion och 
miljö. EU presenterade under året 
en ny skogsstrategi som innehåller 
fera områden som inte går i takt 
med svensk lagstiftning eller svensk 
skogspolitik. Beroende på hur olika 
delar i strategin uttolkas, kan konse
kvenserna för svenskt skogsbruk bli 
extremt stora. Dels ekonomiskt, dels 
när det gäller möjligheten att sköta 
skogen för hög tillväxt. 

Skogspropositionen lämnades i 
november. Flera av förslagen får, 
om de genomförs, stor påverkan på 
Skogsstyrelsens verksamhet. Myn
digheten har beredskap för detta. 

Herman Sundqvist 
Generaldirektör 
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ÅRET I  KORTHET 

K A P I T E L  1  

ÅRET I KORTHET 

N Å G R A  V Ä S E N T L I G A  H Ä N D E L S E R  U N D E R  2 0 2 1  

• Covid 19-pandemin har påverkat  

Skogsstyrelsen i stor utsträckning.   

Distansarbetet fortsatte i stor  

omfattning och digitala arbetssätt  

och mötesformer har utvecklats.   

• Utvecklingen av skogsskadeläget är 

mycket allvarlig. Arbetet med frågor 

rörande granbarkborrebekämpning, 

viltskador och multiskadad skog har 

varit en av Skogsstyrelsens mest prio

riterade och resurskrävande uppgifter. 

• Arbetsmarknadsuppdragen utgjorde 

en stor del av Skogsstyrelsens verk

samhet. De planerade verksamhets

volymerna i uppdraget ”Naturnära 

jobb” kunde dock inte uppnås fullt ut 

på grund av utmaningar att bedriva 

verksamheten på ett säkert sätt under 

pågående pandemi. Vid slutet av året 

hade Skogsstyrelsen 361 deltagare i 

projektet. I nuläget fnns inget beslut 

om förlängning av uppdraget efter 

2022. Avvecklingsarbetet kommer 

att påbörjas under våren 2022. 

•  Rättsutvecklingen fortsätter att vara 

en central fråga i genomförandet av 

skogspolitiken. Efter de domar som 

2020 fastslog statens ersättnings-

skyldighet när avverkningstillstånd 

nekas i fällnära skogar tillsköt 

regeringen i juni 2021 ytterligare 

365 miljoner kronor i anslagsmedel 

för fnansiering av ersättningar. Skogs

styrelsen har under 2021 belastat 

anslag med kostnader för nekade 

avverkningstillstånd i fällnära skog 

till ett bedömt värde av 318 miljoner 

kronor. I slutet av året har Mark och 

miljööverdomstolen också kommit 

med domar i fera ärenden rörande 

statens ersättningsskyldighet vid 

artskyddsbeslut. Vid utgången av 

2021 har Skogsstyrelsen reserverat 

cirka 48 miljoner kronor för potentiella 

ersättningskrav i denna typ av ärenden. 

• Skogspropositionen som lämnades 

i november innehåller fera förslag 

som, om de genomförs, kommer att 

få stor påverkan på Skogsstyrelsens 

framtida verksamhet inom bland 

annat områdesskydd, rådgivning och 

kunskapsinsamling. Myndigheten har 

genomfört ett internt analysarbete för 

att skapa beredskap för de eventuella 

beslut som kan komma att fattas till 

följd av propositionen. 

• Skogsstyrelsens arbete med att bidra 

till det nationella skogsprogrammet 

har fortsatt under 2021. I februari 

lämnades en omvärldsanalys som stöd 

för framtida arbete med programmet. 

Under året har myndigheten fördelat 

drygt 7 miljoner kronor till regionala 

insatser som stödjer programmets 

vision och mål. Myndigheten har även 

bland annat arbetat med att ta fram 

indikatorer för att mäta programmets 

genomförande, förbereda genomför

andet av skogliga konsekvensanalyser 

samt utveckla och starta rådgivnings-

kampanjen ”Smart skogsbruk”. 

2 februari 

Skogs-
programmets 
årskonferens 

4 mars 

EU-domstolen lämnar 
förhandsavgörande om hur 

art- och habitatdirektivet 
och fågeldirektivet  

ska tolkas 

26 mars 

Nytt 
huvudkontor 
i Jönköping 

invigs 

21 april 

Skogsstyrelsen 
lämnar remissvar om 

skogsutredningens  
betänkande 

16 juli 

EU-kommissionen 
antar EU:s nya 
skogsstrategi 

30 september 

Beslut om ny  
defnition av begreppet 
hyggesfritt skogsbruk 
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18 oktober 

Skogsstyrelsen  
lämnar remissvar 

om artskydds- 
utredningens  
betänkande 

20 oktober 

Skogsstyrelsen inför 
möjlighet till distans-
arbete som en del i 
utvecklingen av en 

attraktiv och fexibel 
arbetsplats 

28 oktober 

Rådgivnings- 
satsningen  

”Smart skogsbruk”  
startar 

10 november 

Regeringen lämnar  
propositionen ”Stärkt 

äganderätt, fexibla 
skyddsformer och ökade 

incitament för naturvården i 
skogen med frivillighet som 

grund” till riksdagen 

21 december 

Skogsstyrelsen 
slutar helt att 

registrera nyckel-
biotoper 

22 december 

Mark- och miljö- 
överdomstolen lämnar  

tre avgöranden om  
ersättning i artskydds- 

ärenden 

V Ä S E N T L I G A P R E STAT I O N E R  

1 045 hektar 
Areal som har skyddats 

via områdesskydd 
(1 094* hektar 2020) 

*) Uppgiften justerad jämfört med motsvarande tabell i årsredovisningen 2020 

Mer info i kapitel 8, 
Områdesskydd 

14 st 
Antal levererade produkter 

ofciell statistik 
(14 st 2020) 

Mer info i kapitel 11, 
Statistik & datainsamling 

5 889 st 
Antal deltagare som nåtts  

av rådgivningsinsatser 
(4 905 st 2020) 

Mer info i kapitel 6, 
Rådgivning 

25 299 tkr 
Summa utbetalda 

ersättningar för stöden 
Ädellövsskogsbruk 

och Nokås 
(25 473 tkr 2020) 

Mer info i kapitel 9, 
Ekonomiskt stöd 

902 st 
Antal förbud och före- 

lägganden om miljöhänsyn  
och hänsyn till rennäringen  

(30-31§§ SvL samt MB) 
(593 st 2020) 
Mer info i kapitel 10, 

Ärendehandläggning och tillsyn 

500 st 
Antal genomförda 

hänsynsuppföljningar 
efter avverkning 

(455 st 2020) 
Mer info i kapitel 11, 

Statistik & datainsamling 

570 st 
Antal mottagna 

deltagare i Naturnära jobb 
(338 st 2020) 
Mer info i kapitel 14, 

Uppdragsverksamhet 

16 039 tkr 
Summa tecknade avtal 
naturvårdande skötsel 

(11 258 tkr 2020) 
Mer info i kapitel 8, 

Områdesskydd 

3 st 
Antal slutförda 

regeringsuppdrag 
(9 st 2020) 

Mer info i kapitel 13, 
Policyutveckling 

V E R KSA M H E T E N S  VO LY M  

Intäkter av anslag 

Bidrag 

Avgifter & 
ersättningar 

Verksamhetens intäkter 

Personal-
kostnader 

Lokaler 

Avskrivn. 
& nedskrivn. 

Drifts-
kostnader 

Verksamhetens kostnader 

Läs mer om Skogsstyrelsens ekonomiska resultat 
i kapitel 15, Finansiell redovisning. 

A N TA L Å R SA R B E TS K R A F T E R  

800 

600 

400 

200 

0 

Mer fakta om Skogsstyrelsens anställda 
fnns i kapitel 5, Mål och resultat. 

SKOGSSTYRELSEN  9 
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KAPITEL 2:  SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG 

K A P I T E L  2  

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 kunskapsförmedling/rådgivning, tillsyn, inventeringar, ekonomiskt stöd och 
uppdragsverksamhet. 

Verksamheten regleras i 
grunden av myndighets
förordningen (2007:515), 

förordning (2009:1393) med 
instruktion för Skogsstyrelsen samt 
regleringsbrev för 2021[1]. 

1  Näringsdepartementet N2020/03159, N2020/03031 (delvis), N2020/00496 och ändringsbeslut N2021/01968, N2021/01910 (delvis), N2020/02463 samt 
ändringsbeslut N2021/02462 

Den gällande skogspolitiken, 
En ny skogspolitik[2], beslutades 1993 
och prövades och fastställdes 2008 
genom propositionen En skogspolitik 
i takt med tiden[3]. De skogspoli
tiska målen utgörs sedan 1993 av 
ett miljömål och ett produktions
mål. Målen ska vara jämställda. 

2   Proposition 1992/93:226 
3  Proposition 2007/08:108 
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De skogspolitiska styrmedlen inkluderar 
bland annat kunskapsförmedling. 

Skogsstyrelsen påverkas i allt högre 
grad av fera politikområden såsom 
energipolitiken, arbetsmarknads
politiken, miljöpolitiken med fera. 

MILJÖMÅLET  

Skogsmarkens naturgivna produktions

förmåga 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 utnytt

jas efektivt och ansvarsfullt så att 

den ger en uthålligt god avkastning. 

Skogsproduktionens inriktning ska ge 

handlingsfrihet i fråga om användningen 

av vad skogen producerar. 

Det skogliga sektorsansvaret från 
1993 medför att åtgärder som krävs 
för att bevara skogslandskapets 

natur och kulturmiljövärden är ett 
gemensamt ansvar för skogsbruket 
och myndigheterna. I En skogspolitik 
i takt med tiden slås också fast att de 
två målen och det delade ansvaret 
mellan samhället och skogsägarna 
förutsätter en tydligt defnierad och 
långsiktig äganderätt. 

I betänkandet Mervärdesskog[4] 

konstateras ”I ett vidare perspektiv 
kan sektorsansvaret sägas omfatta 
ansvarsfördelningen mellan staten och 
näringen avseende såväl miljö- som 
produktionsdelen av skogspolitiken”. 
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 för dialog med skogs
sektorn i vid bemärkelse och skogs
näringen i synnerhet om vilka åtgär
der som behöver vidtas för att målen 
ska kunna nås, och för att få veta vilket 
stöd som behövs från staten. 

4   SOU 2006:81 

Myndigheten ska verka för att det 
generationsmål för miljöarbetet och 
de miljökvalitetsmål som riksdagen 
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KAPITEL 2:  SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG 

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

AGENDA 2030 

Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling utgör 
en viktig grund för Skogsstyrelsens 

arbete med att driva och synliggöra 
hållbarhetsfrågorna. De ger också 
ökad motivation för arbetet med att 
uppnå de skogs och miljöpolitiska 
målen och synliggör kopplingar till 
andra samhällsmål. 

Det är viktigt att hållbarhets
frågorna blir en naturlig del i 
Skogsstyrelsens organisationskultur. 
För att nå ett långsiktigt resultat 
behöver Agenda 2030 och hållbar
hetsarbetet involveras i hela verk
samheten Se kapitel 4, Ledning 
och styrning. 

NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET 

Inom ramen för Sveriges nationella 
skogsprogram beslutade regeringen 
under 2018 om en strategi[5][6] och 
en handlingsplan[7] 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 
bioekonomi” ska kunna uppnås. 

5  SOU 2006:81 
6  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/03142/SK 
7  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/04161/SK 

Skogsstyrelsen har i uppdrag 
att bistå Regeringskansliet i 
genomförandet av det nationella 
skogsprogrammet. 
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”Ekosystemtjänster 
är värden som 
ekosystemen till
handahåller för oss 
människor och som 
bidrar till vårt väl
befnnande. Skogens 
ekosystemtjänster 
har stor betydelse 
för vår välfärd.” 
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KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

K A P I T E L  3  

TILLSTÅNDET I SKOGEN OCH UTVECKLINGEN 
AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

För att tydliggöra hållbarheten i brukandet av skogen redovisar vi skogssektorns 
utveckling och utvecklingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Vi redovisar 
också vår årliga uppföljning av statusbedömningen av skogens ekosystemtjänster. 

Målet för budgetproposi
tionens utgiftsområde 
23[1] är att ”insatserna 

ska bidra till goda förutsättningar för 
arbete, tillväxt och välfärd i alla delar 
av landet. De gröna näringarna ska 
vara livskraftiga och bidra till klimat-
omställningen och att naturresurserna 
används hållbart.” 

1   Regleringsbrev för Skogsstyrelsens verksamhet 2020, https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20437  

TILLSTÅNDET I SKOGEN 

Mål i budgetpropositionen, 

indikatorer och resultat 

De festa av Skogsstyrelsens verk
samheter har stark bäring på olika  
aspekter av hållbar användning av  
naturresurser. Skogen i sig spelar  
en viktig roll i förutsättningar för  
arbete, tillväxt och välfärd i alla  
delar av landet och inte minst för  
klimatomställningen. 

Bidraget till klimatomställning 
är tydligt exempelvis inom råd
givnings och geodataområdet där 
Skogsstyrelsen, inte minst genom 
utveckling av digitala tjänster, har 
tillhandahållit data, kunskap och råd 
om skogens skötsel samt beredskap 
för hantering av skador på skogen. 
Se kapitel 6, Rådgivning och kapitel 
12, Geodataförsörjning. Inom Lands
bygdsprogrammet fnns stöd för 

insatser på området. Se kapitel 9, 
Ekonomiskt stöd. När det gäller 
arbete, tillväxt och välfärd samt 
livskraftiga näringar bidrar Skogs
styrelsens verksamheter till att 
skogens alla värden kan nyttjas 
långsiktigt och utgöra en bas för livs
kraftiga näringar över hela landet. 

Indikatorer för målen enligt 

budgetpropositionen 

Följande indikatorer beskriver 
skogssektorns utveckling i relation 
till målen i budgetpropositionen. 

• Tillväxt, avverkning och 

skogsbruksåtgärder 

• Skog och vilt i balans 

• Skydd mot skadeinsekter med mera 

• Miljöhänsyn i skogsbruket 

• Skydd och bevarande av skogsmark 

• Skogsbrukets klimatnytta 

Tillväxt, avverkning och 
skogsbruksåtgärder 
Bruttoavverkningen ökar något jäm
fört med föregående år. Prognosen 
för bruttoavverkningen under 2021 
ligger på 96 miljoner skogskubik
meter (m³sk). För 2020 beräknas 
den preliminärt ligga på 93,3 mil
joner m³sk[2]. Bruttoavverkningen 

2019 fastställdes till 92,8 miljoner 
m³sk. Motsvarande sifra för 2018 
var 91,2 miljoner m³sk[3]. Skogs
styrelsen bedömer att den högsta 
hållbara avverkningsvolymen för 
perioden 2020–2029 är 95–100 
miljoner m³sk per år[4]. 

2  Skogsstyrelsen statistiska meddelande JO0312 SM 2101. 
3  Bruttoavverkning, Skärmdump av Skogsstyrelsens ofciella statistik av den 5 november 2021 
4  Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15, Skogsstyrelsen Rapport 10 2015. 

Skogsstyrelsen bedömer att väl 
utförda åtgärder i skogsbruket, 
framför allt vid föryngring och val 
av trädslag, har störst betydelse för 
en hög och värdefull virkesproduk
tion. Det är därför viktigt att följa 
utvecklingen av föryngringarna vars 
andel godkänd areal haft en vikande 
trend de senaste åren[5]. De senaste 
treårsmedeltalet visar att 86 procent 
är godkända. 

5  Skogsstyrelsen statistiska meddelande JO0311 SM 2001. 
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Bruttoavverkningen ökar något jämfört 
med föregående år. Prognosen för 2021 
ligger på 96 miljoner m³sk. 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20437
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”Mera tall” är en arbetsmodell som bygger på samverkan mellan skogsägare och jägare för skog och vilt i balans. 

Ungskogsröjningen ligger kvar på 
samma nivå som tidigare och arealen 
akut röjningsbehov har minskat 
något[6]. 

6  Röjning enligt rikstaxen 2021-11-05 

Vi kan se att tall tagit över ställ
ningen från gran som det vanligaste 
trädslaget bland levererade skogs
plantor under 2020 (47 procent)[7]. 
Ökningen av antalet sålda tallplantor 
har varit stadig sedan 2013. Under 
samma tid har andelen naturlig 
föryngring minskat12. 

7  Skogsstyrelsens statistiska meddelanden JO0313 SM 2001 

Skog och vilt i balans 
Skogsstyrelsen har under året 
arbetat med att skapa initiativ till 
lokala dialogmöten via arbetsmo
dellen Mera tall. Arbetet kan i stort 
beskrivas som en samverkan mellan 
skogsägare och jägare för skog och 
vilt i balans. 

En central del är diskussioner om 
viltstammarnas storlek, betesskador, 
skogsskötsel, ståndortsanpassning 

och mängden foder i landskapet. Till 
grund för dialogen används resultat 
från kvalitetssäkrade inventerings
metoder, lokal kunskap och aktuell 
forskning. Arbete för att öka föryng
ring med tall på lämpliga marker är 
en viktig del för både skogsbruket 
och jägarna, speciellt i södra Sverige. 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar 
Den senaste årliga uppföljningen 
visade att miljökvalitetsmålet 
Levande skogar inte nåddes till år 
2020[8]. De åtgärder som genomförts 
har inte varit tillräckliga för att nå 
samhällets uppsatta miljömål för 
skogen och är inte tillräckliga för 
att stoppa förlusten av viktiga livs
miljöer i skogslandskapet. 

8 Naturvårdsverket Rapport 6968, Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. 

Trenden för utvecklingen i miljön 
bedöms på kort sikt vara negativ. 
Skogsstyrelsen har under slutet av 
året börjat arbetet med nästa fördju
pade utvärdering av Levande skogar. 

Där bedöms även utvecklingen på 
längre sikt. Åtgärder och styrmedel 
som syftar till att minska fragmente
ring och ytterligare förlust av skogar 
med höga naturvärden och förhindra 
skador på kulturmiljön behöver 
fortgå och förstärkas. Skogsbruket 
arbetar med att förbättra hänsynen. 
Arbetet med målbilder för god miljö
hänsyn har lett till en ökad samsyn 
kring hur hänsyn ska tas[9]. 

9  Skogsstyrelsen 2021. Efekter av skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för god miljöhänsyn. Skogsstyrelsen, Rapport 10*2021, 
Efekter av skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för god miljöhänsyn (skogsstyrelsen.se) 

En betydande andel av skogsmar
ken är certiferad och stora arealer 
frivilliga avsättningar undantas från 
virkesproduktion. Dock saknas cirka 
145 000 hektar frivilliga avsätt
ningar för att nå etappmålet Skydd 
av landområden, sötvattensområden 
och marina områden, som skulle ha 
uppnåtts 2020[10]. Minskande och 
fragmenterade livsmiljöer samt 
minskande och/eller små populatio
ner hos ett antal hotade arter har lett 
till stora problem att nå målet om att 

10  Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

http://skogsstyrelsen.se
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bevara biologisk mångfald. Många av 
de idag igångsatta miljöförbättrande 
insatserna kräver tid för att vända 
utvecklingen. 

För att nå målet behöver bland annat: 

• skyddsvärda skogar bevaras antingen 

genom formellt skydd eller frivilliga 

avsättningar 

• ett fördjupat kunskaps och planering

sunderlag om skogens naturvärden 

tas fram 

• miljöhänsynen, inklusive den till 

kulturmiljön, förbättras 

• naturvårdande skötsel öka 

• igångsatta miljöförbättrande insatser 

hinna verka och följas upp. 

Klimat 
Sveriges klimatpåverkande utsläpp 
(utsläpp av växthusgaser) var 51 
miljoner ton koldioxidekvivalenter 
2019. Jämfört med 2018 är det en 
minskning med 2,4 procent. Sedan 
1990 har utsläppen minskat med 
ungefär 29 procent vilket innebär att 
hastigheten i utsläppsreduktionen 
måste öka för att nå målen som är 
satta till 2045. 

För närvarande pågår en ökning 
i kollagret i skogen, framför allt i 
virkesförrådet på mark som inte 
längre brukas aktivt. Det beror på 
att skogen ännu inte verkar ha nått 
upp till den högre jämviktsnivån för 
genomsnittslager som de senaste 
decenniernas kombination av skogs
skötsel, avverkningsnivå, skogsskydd 
och klimatförändring i stort kan ge, 
jämfört med det gångna seklets dito. 

Under de allra senaste åren verkar  
dock gapet mellan tillväxt och avverk
ning plus naturlig avgång ha minskat  
betydligt.[11] Det årliga nettoupptaget  
i skogens biomassa och mark har 
uppgått till knappt 38 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter i genomsnitt  
under perioden 1990–2020.[12] 

11  Riksinventeringen Skog, SLU. 
12 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/ 2019-12-17 

Dikade torvjordar ger ökade 
nettoutsläpp av växthusgaser då 
utsläppen av koldioxid och lust
gas ökar mer än metanutsläppen 
minskar. Skattningar visar att över 
två tredjedelar av den skogliga torv
markens nettoutsläpp kommer från 
dikad bördig torvmark i södra halvan 
av Sverige. Denna mark utgör en 
fjärdedel av den totala arealen dikad 
torvmark i landet.[13] Under året har 
Skogsstyrelsen har tillsammans med 
Naturvårdsverket inlett ett arbete 
som syftar till att återväta 100 000  
hektar dikad torvmark till 2040. 

13  Skogsstyrelsen 2021. Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – efekter av dikesunderhåll och återvätning. Rapp 2021:07. 

Skörd av skogsbiomassa bidrar 
till att minska samhällets behov av 
fossila bränslen, oljebaserad plast, 
betong med mera. På så sätt minskas 
tillförseln av koldioxid från fossila 
källor.[14] 

14  Skogsskötselserien kapitel 21, Skogens kolbalans och klimatet © Skogsstyrelsen, Johan Bergh, Gustaf Egnell, Tomas Lundmark, oktober 2020 

Skogsbrukets roll för   

arbete och tillväxt 

Lönsamhet/pris/investeringar 
Enligt Skogsstyrelsens preliminära 
beräkningar uppgick skogsbrukets 
intäkter av virkesförsäljning 2020 
till knappt 28,9 miljarder kronor. 
Motsvarande sifra för 2019 var  
30,3 miljarder kronor och för 2018 
27,8 miljarder kronor. 

Avverkningskostnaderna uppgick 
till knappt 10 miljarder kronor  
och kostnader för skogsvård, vägar 
med mera uppgick till 5,6 miljarder  
kronor. Motsvarande sifror för  
2019 var 9,6 respektive 4,9 miljarder 
kronor och för 2018 var de 9,4  
respektive 5,3 miljarder kronor. 
Skillnaden mellan intäkter och 
angivna kostnader är att betrakta 
som ett resultat för det samlade 
skogsbruket. 
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Under året har ett arbete inletts som syftar 
till att återväta 100 000 hek tar dikad torv-
mark till 2040. 

Sysselsättning 
28 300 personer var sysselsatta i 
skogsbruket under 2020. Det är på 
samma nivå som 2019. Antal syssel
satta har varierat sedan 2009, och 
var som lägst under 2016 med 27 
200 personer och som högst under 
2018 med 30 600 sysselsatta[15]. 

15  Skogsstyrelsens statistiska meddelande JO0501 SM 2101 

Under 2020 var 11 procent av de 
sysselsatta i skogsbruket kvinnor. 
Andelen var som högst 2017, då 15 
procent av antalet sysselsatta i skogs
bruket var kvinnor. 

SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är värden som 
ekosystemen tillhandahåller för 
oss människor och som bidrar till 
vårt välbefnnande[16]. Skogens 
ekosystemtjänster har stor bet ydelse 
för vår välfärd. 

16  Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13. 

Skogsstyrelsen publicerade i  
början av 2018 rapporten Skogens  
ekosystemtjänster – status och 
påverkan[17] som beskriver de olika 
ekosystemtjänsterna närmare, hur 
mänsklig verksamhet påverkar dem 
samt en grundligare motivering till 
Skogsstyrelsens bedömning av deras 
status. 

17  Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13. SKOGSSTYRELSEN  15 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
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   KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

I tabell 3:1 fnns en genomgång av 
utvecklingen i skogen med utgångs
punkt från skogens ekosystemtjäns
ter. Statusbedömningen är oföränd
rad sedan 2020. 

TA B E L L 3 : 1 .  SA M M A N FAT T N I N G  
AV STAT U S B E D Ö M N I N G  2 0 2 1  

Ekosystemtjänst Status 

Timmer och massaved God 

Biobränsle God 

Vilt God 

Betesdjur och foder Måttlig 

Skogsbär och matsvamp God 

Dricksvatten Måttlig 

Fisk från skogssjöar 
och vattendrag 

Otillräcklig 

Genetiska resurser Måttlig 

Övriga försörjande tjänster God 

Klimatreglering God 

Skador på skog och 
hur de kan förebyggas 

Otillräcklig 

Skogens vatten och våtmarker Måttlig 

Förebyggande av erosion 
och jordras 

Otillräcklig 

Markens bördighet God 

Biologisk mångfald Otillräcklig 

Stabilitet och resiliens Måttlig 

Skogens sociala värden Måttlig 

Kulturmiljövärden Otillräcklig 

Kunskap och information Måttlig 

Skogens försörjande 

ekosystemtjänster 

Skogens försörjande ekosystem
tjänster omfattar de produkter från 
skogen som människan kan ha nytta 
av. Majoriteten av ekosystemtjäns
terna är knutna till produktion av 
virke och visar en fortsatt god status. 
I vissa fall är det skogsbrukets 
metoder som direkt påverkar status
bedömningen. I andra fall kan det 
vara exploatering för byggnationer 
eller utsläpp. Den sammantagna 
bedömningen är att skogens försör
jande ekosystemtjänster uppnår en 
måttlig status. Se tabell 3:2. 

Skogens reglerande 

ekosystemtjänster 

Skogens möjlighet att reglera kvali
tet på luft, vatten och mark kan vara 
en god bufert vid påverkan av ett 
förändrat klimat. Skogen är viktig 
för att balansera utsläppen av koldi
oxid, framförallt genom att ersätta 
klimatnegativa material med förny
elsebar råvara. Statusen för skogens 
roll som klimatreglerare bedöms 
vara god. Skogen har även en viktig 
funktion för reglering av vattnets 
och markens egenskaper. Dessa 
påverkas i hög grad av hur man kör i 
landskapet, samt av avverkning. 
För dessa ekosystemtjänster ser 
statusen sämre ut. Sammantaget 
uppnår skogens reglerande ekosys
temtjänster en måttlig till otillräck
lig status. Se tabell 3:3. 

Skogens stödjande 

ekosystemtjänster 

Skogens stödjande ekosystemtjäns
ter uppnår sammantaget en måttlig 
status. Detta beror på statusbedöm
ningarna för biologisk mångfald 
samt stabilitet och resiliens. Ett mer 
varierat skogsbruk bedöms kunna 
gynna såväl biologisk mångfald som 
stabilitet och resiliens, medan mar
kens bördighet i högre grad påverkas 
av klimatförändringen. Se tabell 3:4. 

Skogens kulturella 

ekosystemtjänster 

Skogens kulturella ekosystemtjäns
ter bidrar till fysisk och mental hälsa 
genom att ge människor en känsla av 
sammanhang och en plats för aktivi
tet och rekreation. De har samman
taget en måttlig status, dels för att vi 
har dåligt kunskapsläge om hur de 
sociala värdena tas tillvara i skogen, 
dels för att vi kan se att hänsynen till 
kulturmiljöer inte är god. Se tabell 
3:5. 

SLUTSATSER 

• Under de senaste fem åren har den 

årliga bruttoavverkningen varit i 

medeltal cirka 92 miljoner m³sk. 

Avverkningsnivån ökar sakta men 

ligger under den av Skogsstyrelsen 

bedömda högsta hållbara avverknings

nivån på 95–100 miljoner m³sk per år 

för perioden 2020–2029. 

• Antalet sysselsatta i skogsbruk är 

relativt litet i förhållande till antal 

sysselsatta i näringar som är beroende 

av skogsprodukter. Fortsatt efektivi

sering inom skogsbruket leder troligen 

till att antalet sysselsatta i traditionellt 

skogsbruk minskar. 

• Skogsstyrelsen har implementerat 

arbetssätt från projektet Mera tall 

vilket främjar dialog mellan skogsägare 

och jägare med målet skog och vilt i 

balans. 

• Nuvarande miljöarbete är inte tillräck

ligt för att nå samhällets uppsatta 

miljömål för skogen. För att nå målen 

behövs både ökade ofentliga insatser 

och insatser från privata aktörer. Det 

behövs också tid så att igångsatta mil

jöförbättrande insatser hinner verka. 

Uppföljningen av kulturmiljövärden 

visar detta tydligt. 

• Arbetet med återvätning förväntas 

bidra positivt till skogens klimatnytta. 

• Statusen är fortsatt god för de ekosys

temtjänster som kan gynnas vid pro

duktion av virke. De ekosystemtjänster 

som kan påverkas negativt av åtgärder 

i skogen har fortsatt en måttlig eller 

otillräcklig status, dock inte enbart till 

följd av skogsbruksåtgärder. 

• Utredning av åtgärder för att förbättra 

för ekosystemtjänster som har 

otillräcklig status beskrivs i kapitel 13, 

Policyutveckling. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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   KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

TA B E L L 3 : 2 .  S KO G E N S  F Ö R S Ö RJ A N D E  E KO SYST E M TJ Ä N ST E R  

Ekosystemtjänst Status 

Timmer och massaved God status 
Föryngringarna håller fortsatt hög kvalitet men andelen godkänd areal visar en minskande trend enligt 
Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning[1]. Röjningsarealen[2] ligger på ungefär samma nivå som 
tidigare och det akuta röjningsbehovet[3] har minskat något. Föryngringen är fortsatt god och 
avverkningen ligger i nivå med en hållbar avverkningsnivå. Därför bedöms tjänstens status som god. 

Biobränsle  God status 
Det fnns idag god tillgång på bioenergi från skogen. Statusen för bioenergi bedöms därför som god. 

Vilt  God status 
Att Sverige har friska viltstammar visar sig dels i en hög årlig avskjutning och återväxt, dels genom att 
många viltarter fortfarande sprider sig över landet och etableras till nya områden. Kronhjort och vildsvin 
är exempel på arter som idag sprider sig till nya områden. Statusen bedöms som god över hela landet. 

Betesdjur och foder Måttlig status 
Skogsbrukets påverkan på rennäringens förutsättningar är stor. Att få en fungerande förståelse mellan 
näringarna och att skogsbruket tar tillräcklig hänsyn är nödvändigt för att näringarna ska kunna bedrivas 
hållbart. 

Skogsbär och matsvamp  God status 
Produktionen av svamp, blåbär och lingon är väderberoende och låg 2018 och 2019 på en bottennivå. 
Den totala produktionen av blåbär och lingon var tillbaka på en mer normal nivå 2020 och omfattade 
1 177 000 ton[4]. Statusen bedöms vara god. 

Dricksvatten Måttlig status 
Tillgången på vatten har uppmärksammats de senaste åren och även dess kvalitet i form av lukt, smak,  
grumling samt innehåll av föroreningar och smittämnen. Fyllnadsgraden i grundvattenmagasin har 
förbättrats under 2021.[5] Det gäller både små och stora magasin. De områden som fortfarande har låga 
till extremt låga nivåer är östra Svealand, Götaland och Gotland. Humushalterna i svenska ytvatten ökar 
på många håll idag och förutspås öka ännu mer i framtiden. Detta medför att fer åtgärder behöver vidtas 
i reningsprocessen, att mer kemikalier behöver användas när råvatten renas till dricksvatten. Med detta 
som bakgrund görs bedömningen att ekosystemtjänsten dricksvatten har måttlig status. Fortsatt arbete 
krävs för att säkra såväl tillgång som kvalitet på dricksvatten över hela landet. 

Fisk från skogssjöar och 
vattendrag 

Otillräcklig status 
Fisken i en stor del av Sveriges sjöar och vattendrag har för höga halter av gifter i sig, bland annat 
metylkvicksilver och dioxin.[6]  Terrängkörning och markberedning kan orsaka metylering av kvicksilver 
och uttransport av detta ämne till sjöar och vattendrag.[7] I många vattendrag utgör fellagda vägtrummor 
hinder för fsk och andra vattenlevande organismer som behöver fria vandringsvägar i vatten för att nå 
sina lek, födo och uppväxtområden.[8] Även om restaurering av  vandringsvägar pågår bedöms eko
systemtjänsten ha otillräcklig status i hela landet. 

Genetiska resurser Måttlig status 
För gran och tall är ekosystemstatusen för genetiska resurser svår att bedöma, både på bestånds
och landskapsnivå[9]. Omfattande alm och askskottsjuka är negativ för arternas genetiska resurser, 
vilket ligger till grund för bedömningen av statusen som måttlig. 

Övriga försörjande tjänster  God status 
Allt fer produkter från skogen blir intressanta i övergången till förnyelsebara ersättningar av fossila 
och mer klimatbelastande material. Statusen för dessa bedöms med dagens efterfrågan som god. [10] 

1  Skogsstyrelsen 2020. Återväxternas kvalitet 2019/2020. Statistiskt meddelande JO0311 SM 2001 
2   SLU, 2021. Skogsdata 2021, Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen. Tabell 4.7. Umeå 
3  Röjning enligt rikstaxen 2021-11-05 
4   SLU 2019. Skogsdata 2021. Tabell 2.6 Årlig blåbärs- och lingonproduktion. Skogsmark¹, exkl. fjällbjörkskog. SLU, Umeå. 
5   SGU. Grundvatten fyllnadsgrader 2021 jmf 2020. https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/ 
6   Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplan 2016–2021. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html 
7   Bishop, K. et al. 2009. The efects of forestry on Hg bioaccumulation in nemoral/boreal waters and recommendations for good silvicultural practice.  
     Ambio Vol. 38, No. 7. 
8 https://www.havochvatten.se/hav/fske--fritid/miljopaverkan/fysisk-paverkan/restaurering-i-vatten/restaurering-i-sjoar-och-vattendrag/remibar.html 
9   Skogsstyrelsen, 2020. The second report on the state of the world´s forest genetic resources. Sweden. Rapport 2020/3. https://www.skogsstyrelsen.se/

globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2020/rapport-2020-3-forest-genetic-resources-in-sweden---2nd-report.pdf 
10 Lundmark, T. 2018. Skogen kan räcka till mycket men inte till allt. Artikel i SLU/Future forests Skog & framtid 1*2018 s 10–13. 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fysisk-paverkan/restaurering-i-vatten/restaurering-i-sjoar-och-vattendrag/remibar.html
https://www.skogsstyrelsen.se/
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KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

TA B E L L 3 : 3 .  S KO G E N S  R EG L E R A N D E  E KO SYST E M TJ Ä N ST E R  

Ekosystemtjänst Status 

Klimatreglering God status  
Som helhet ger den svenska skogsförvaltningen idag en klimatnytta via leverans av energi, material (som 
möjliggör substitution) och förrådsökning som sammantaget är mångdubbelt större än de nettoutsläpp 
som dikad skogsmark avger. Ser vi på de dikade markerna och deras biomassaproduktion isolerat är 
emellertid statusen dålig. Det ser sämst ut på bördig torvmark i söder och något bättre på magrare torv
marker i söder och bördigare torvmarker i norr. Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket 
påbörjat ett arbete med återvätning av dikade torvmarker. Sammantaget är statusen god. 

Skador på skog och hur de kan 
förebyggas 

Otillräcklig status  
Under 2021 har det varit fortsatt stort fokus på skador orsakade av granbarkborre, vilt samt multiskador. 
Multiskador är främst ett problem i norra Sverige med ungskogar skadade av vilt, törskate och knäckesjuka. 
Se vidare kapitel 5, Mål och resultat, och kapitel 13, Policyutveckling. 

Förebyggande av ras och 
erosion 

Otillräcklig status 
Problematiken med varmare och fuktigare klimat ökar. Vid fera uppmärksammade händelser anses skogs
bruksåtgärder ha varit den utlösande faktorn vid ras och slamströmmar. Det fnns även kunskapsbrister 
inom området liksom bristande juridiska styrmedel.[1] Därför bedöms statusen för ekosystemtjänsten vara 
otillräcklig. Känsliga områden i anslutning till bostäder, infrastruktur och vattentäkter behöver särskilt upp
märksammas. Av de avverkningsanmälningar som inkom till Skogsstyrelsen under 2019 och 2020, berörde 
cirka sex procent områden som har utpekad risk för ras och erosion[2] . 

Skogens vatten och våtmarker Måttlig status  
Skogens vatten och våtmarker har under århundraden påverkats av rätning, rensning, dikning och andra 
åtgärder kopplade till skogsbruk. Arbete pågår nu på många håll med restaurering av både vattendrag och 
våtmarker. Statusen för ekosystemtjänsten Skogens vatten och våtmarker bedöms dock ännu som måttlig. 

1  Skogsstyrelsens Rapport 2021:9 Skogsbruksåtgärder och skador på samhällsfunktioner 
2   Skogsstyrelsen 2019. Rapport om handlingsplan för klimatanpassning 2019/23 

TA B E L L 3 : 4 .  S KO G E N S  ST Ö DJ A N D E  E KO SYST E M TJ Ä N ST E R  

Ekosystemtjänst Status 

Markens bördighet God status  
Sammantaget bedöms statusen för skogsmarkens bördighet som god. Bördigheten kan komma att minska 
något under de närmaste decennierna till följd av minskat nedfall av kväve och ett ökat uttag av grenar och 
toppar (grot), som inte kompenseras med aska eller kväve. Detta kan dock kompenseras av en ökad tempe
ratur, längre vegetationsperiod och högre näringsomsättning.[1] [2] 

Biologisk mångfald Otillräcklig status  
Skogens biologiska mångfald bedöms ha otillräcklig status. Arealen gammal skog med bibehållen kontinu
itet fortsätter att minska. Det råder brist på viktiga biologiska strukturer i skogen, till exempel död ved av 
olika kvaliteter och i olika miljöer. Skogsstyrelsen ser dock ett antal positiva trender. Till exempel har arealen 
gammal skog och arealen produktiv skogsmark med grova träd ökat de senaste decennierna på nationell 
nivå. Arealen produktiv skogsmark med en större mängd grov död ved har ökat de senaste åren.[3] Formellt 
skydd och frivilliga avsättningar är starkt bidragande till dessa trender. Det fnns dock ett stort uppdämt 
behov av naturvårdande skötsel i skogliga miljöer som är skyddade för naturvårdsändamål.[4] 

Stabilitet och resiliens Måttlig status  
Skogsekosystemens stabilitet och resiliens bedöms ha måttlig status. Förlusten av biologisk mångfald har 
inte bromsats upp.[5] Flera invasiva främmande skogsarter ökar i Sverige. Klimatförändringar förväntas ha en 
påverkan på sikt, till exempel genom ökade skogsskadenivåer och ändrade ekologiska förutsättningar. 

1   Skogsstyrelsen 2019. Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder. Rapport 2019/13 och rapport 2019/14 
2   Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ 
3  Naturvårdsverket 2021. Sverige miljömål ‒ Levande skogar. https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/ 
4  Skogsstyrelsen 2021. Behov av naturvårdande skötsel i skogar med biotopskydd och naturvårdsavtal. Rapport 2021/5. 
5  Naturvårdsverket 2021. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021. Naturvårdsverket, Rapport 6968. Bromma. 

http://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/
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KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

TA B E L L 3 : 5 .  S KO G E N S  KU LT U R E L L A E KO SYST E M TJ Ä N ST E R  

Ekosystemtjänst Status 

Skogens sociala värden Måttlig status  
Det är viktigt för vårt välmående att ha möjlighet till rekreation och aktivitet. Om detta dessutom kan utföras 
i en skog eller annan naturmiljö ökar den positiva efekten. Pandemin under 2020 och 2021 har satt fokus 
på skogens betydelse för rekreation. Friluftslivets år har under 2021 kommunicerat värdet av friluftsliv 
och trycket på populära områden har varit stort[1]. Under året har vi utvecklat statistik över avverkningar 
i tätortsnära skog, Tätortsnära skog utgör knappt en procent av den produktiva skogsmarken. Säsongen 
2019/2020 föryngringsavverkades 23 000 hektar tätortsnära skog. Motsvarande sifra 2018/2019 var 
32 000 hektar och 2017/2018 26 500 hektar [2]. 

Kulturmiljövärden Otillräcklig status 
Resultaten från uppföljningen av hänsyn till kulturmiljöer har växlat från år till år. Markberedning är fortsatt 
den åtgärd som orsakar mest grova skador. Skogsstyrelsens satsning Kraftsamling kulturmiljövård tillsam
mans med skogsbruket och länsstyrelsen i norra delen av landet ger märkbart positiva efekter i skogen. 
Där utföraren följt målbilderna för hänsyn till kulturmiljöer och ställt kulturstubbar som signal för komman
de åtgärder, skadas färre lämningar. Även om trenden i stort är en långsam förbättring av hänsynen så är 
skadenivån fortfarande så hög att vi bedömer statusen som oförändrat otillräcklig. 

Kunskap och information – 
skogen som kunskapsbärare 

Måttlig status 
Huvuddelen av skogsmarken är tydligt påverkad av skogsbruk. Fortfarande avverkas områden med natur
skogskaraktär och därmed minskar möjligheten att sprida kunskapen om vad en naturskog är. Samtidigt 
ökar den mark som undantas från skogsbruk i form av reservat och frivilliga avsättningar. Det ser bra ut för 
den del av ekosystemtjänsten Kunskap och information som handlar om hur man brukar skog. 

1   Allemansappen. App som tillgängliggör skog och natur vinner Hack for Sweden | DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (mynewsdesk.com), 2021-10-25  
2  Tätortsnära avverkning, Skogsstyrelsens statistikdatabas, skärmdump 2021-11-24 
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Det är viktigt för vårt välmående att ha möjlighet till rekreation och aktivitet. Om detta dessutom kan utföras i en skog eller annan naturmiljö 
ökar den positiva efekten. Pandemin under 2020 och 2021 har satt fokus på skogens betydelse för rekreation. ”Friluftslivets år” har under 
2021 kommunicerat värdet av friluftsliv och trycket på populära områden har varit stort. 

http://mynewsdesk.com
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”Skogsstyrelsen leds av en general
direktör och har en styrelse med 
fullt ansvar. Myndigheten har cirka 
80 kontor över hela landet. Huvud
kontoret fnns i Jönköping.” 
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KAPITEL 4:  LEDNING OCH STYRNING 

K A P I T E L  4  

LEDNING OCH STYRNING 

Skogsstyrelsen  leds  av  en  generaldirektör  och  har  en  styrelse  med  fullt  ansvar.  Till  
styrelsen fnns en internrevision knuten. Myndigheten är organiserad i två avdelningar  
och tre regioner. Regionerna är indelade i distrikt och avdelningarna i enheter. I myndig-
hetens ledningsgrupp fnns generaldirektören och företrädare för avdelningar, regioner  
samt processerna för juridik, kommunikation, HR respektive ekonomi.  

Myndigheten har cirka 80 
kontor över hela landet. 
Huvudkontoret fnns i 

Jönköping. Linjeorganisation fram
går av fgur 4:1. 

VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ 

Skogsstyrelsens styrelse beslutar om 
myndighetens vision och verksamhets
idé. 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. 

F I G U R  4 : 1 .  O R G A N I SAT I O N  

REGION 
NORD 

REGION 
MITT 

REGION 
SYD 

SKOGS-
AVDELNING 

ADMINISTRATIV 
AVDELNING 

DISTRIKT DISTRIKT DISTRIKT ENHETER ENHETER 

INTERNREVISION GENERALDIREKTÖR 

STYRELSE 

VERKSAMHETSSTRATEGI 

OCH ÖNSKADE EFFEKTER 

Skogsstyrelsens styrelse beslutade 
i februari 2020 om en ny verk
samhetsstrategi med ett femårs
perspektiv. Strategin beskriver 
hur Skogsstyrelsen ska fullfölja 
uppdraget och hur vi arbetar för 
att nå myndighetens vision och 
verksamhetsidé. Se fgur 4:2. 

Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling utgör 
en viktig grund för verksamhets
strategin. 

Utifrån myndighetens uppdrag, 
de skogspolitiska målen, våra idéer 
ovan och Agenda 2030 beskriver 
verksamhetsstrategin sex långsiktiga 
mål i form av efekter i skogen. 

Utöver ovanstående efekter, 
med tillhörande långsiktiga mål, 

har Skogsstyrelsen också identiferat 
fem områden där vi ser att utveckling 
behöver ske de kommande åren för 
att vi ska lyckas med vårt uppdrag 
och bidra till de efekter i skogen 
som vi eftersträvar. Dessa är: 

• God förvaltningskultur 

• Ledarskap & medarbetarskap 

• Kundorientering 

• Samverkan 

• Digitalisering 

VERKTYG FÖR LEDNING OCH STYR

NING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 

Ledningsprocesser 

Planering och uppföljning av Skogs
styrelsens verksamhet sker genom en 
målstyrningsmodell. Målstyrningen 
utgår från verksamhetsstrategin och 
riktas mot de prioriterade efekter 
som beskrivits ovan. I den årliga 
planeringen används ett antal fokus
områden för att styra mot dessa 
efekter. Se vidare kapitel 5, Mål och 
resultat. 

Utöver fokusområden fnns i 
styrningen också ett antal kontroll
områden. De syftar till att följa 
vissa områden där vi måste uppnå 
en acceptabel nivå för att veta att vi 
ligger rätt. 
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F I G U R  4 : 2 .  Ö V E R S I KT  AV S KO G S ST Y R E L S E N S  ST Y R N I N G  

GEMENSAM STYRNING 
AV MYNDIGHETER 

Myndighets-
förordningen 

Lag och 
förordningar 

Agenda 2030 

17 globala mål för  
hållbar utveckling 

Skogsprogrammet 

Den statliga värdegrunden 
& rollen som statsanställd

VÅRT UPPDRAG 

Skogspolitiska mål 

Produktionsmålet 
Miljömålet 

Sveriges miljömål 

Generationsmålet och de 
16 miljökvalitetsmålen 

Levande skogar 

Övriga politikområden 

Förvaltningspolitik, frilufts-
politik, arbetsmarknads-

politik med fera. 

Skogsprogrammet 

Instruktion och 
regleringsbrev 

VISION & IDÉ 

Vision 

”Skog till nytta för alla ”

Verksamhetsidé 

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 utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan.  

Medarbetaridé 
Chef- och ledaridé 

(under utarbetande) 

VERKSAMHETS-
STRATEGI 

Effekter i skogen 
–långsiktiga mål 
och prioriteringar 

(ex. Minskade skogsskador) 

(Långsiktig ekonomi 
som input) 

Framtida 
verksamhet och 

prioriteringar 

MÅLSTYRNING 

Fokusområden/ 
Årliga mål 

(ex. Mål för området 
granbarkborrar) 

Kontrollområden 

Budgetunderlag 

(en konsekvens av  
verksamhetsstrategin) 

POLICYER 
(Myndighetens syn på frågor av principiell natur) 

Hållbar utveckling i skogen 

Miljöpolicy 

Övriga policyer 

Agenda 2030 och Skogsstyrelsens 

hållbarhetsarbete 

Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete 
tar sin utgångspunkt i den svenska 
handlingsplanen[1] och den myndig
hetsgemensamma avsiktsförklaringen 
för Agenda 2030[2]. Strategin och 
handlingsplanen för det nationella 
skogsprogrammet är också viktiga 
utgångspunkter. Hållbarhetsarbete 
kan beskrivas som de åtgärder och 
aktiviteter som bidrar till en hållbar 

utveckling och följer de 17 globala 
målen i Agenda 2030. 

1  Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020, Regeringskansliet juni 2018 
2   Gemensam avsiktsförklaring – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 

Hållbar ledning och styrning 
handlar om att integrera hållbar
hetsperspektiven och de globala 
målen i styrningen, till exempel 
i besluts och ledningsprocesser 
och styrande dokument. Men ännu 
viktigare är att hållbarhetsfrågorna 
blir en naturlig del i värdegrunden 
och organisationskulturen. Skogs
styrelsens vision, verksamhetsidé 

och verksamhetsstrategi är exempel 
där hållbarhetsfrågorna fnns med. 
I Skogsstyrelsens gällande verk
samhetsstrategi har kopplingen 
till Agenda 2030 förtydligats, 
se fgur 4:3. 

Vårt verksamhetssystem och det 
processorienterade arbetssättet ger 
bra förutsättningar för att integrera 
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 
i verksamheten på ett strukturerat 
sätt. En del i att åstadkomma detta 
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är att alla processplaner[3] har ett 
avsnitt om Agenda 2030 där det 
framgår hur processen kan bidra till 
agendan och vilka mål som berörs. 

3  Processplanerna är en del i verksamhetsplaneringen och beskriver processens nuläge och utvecklingsbehov. 

Sedan tidigare fnns en hand
lingsplan med en rad åtgärder för 
att utveckla hållbarhetsarbetet som 
till exempel hållbarhetsbedömning, 
hållbarhetsredovisning, hållbar 
upphandling, jämställdhetsarbete, 
se även jämställdhetsintegrering 

nedan, samt värdegrundsarbete. 
I arbetet med att ta fram indikatorer 
under 2021 har hållbarhetsperspekti
vet beaktats och kommer kunna leda 
till en framtida möjlighet till hållbar
hetsredovisning. Vidare har en ny 
upphandlingsstrategi tagits fram 
som beaktar hållbarhetsperspektivet. 

I propositionen om Sveriges 
genomförande av Agenda 2030[4] 

framgår att de statliga myndigheterna 

har en betydelsefull roll för att bidra 
till att målen i agendan nås. 

4  Sveriges genomförande av Agenda 2030, proposition 2019/20:188 

Tabell 4:4, på nästa sida, visar 
vilka mål som Skogsstyrelsens 
verksamhet har störst inverkan 
på. Av tabellen framgår också de 
hållbarhetsfrågor som är väsentliga 
för respektive mål i vår verksamhet 
och där vi även behöver stärka och 
utveckla vårt arbete. 

F I G U R  4 : 3 .  Ö V E R S I KT  AV S KO G S ST Y R E L S E N S  V E R KSA M H E TS ST R AT EG I  O C H  A R B E T E T D E  KO M M A N D E  Å R E N  

VÅRT UPPDRAG 

Skogsstyrelsen är förvaltnings-
myndighet för frågor om 

skogsbruket 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.  

Skogspolitiska mål 

Produktionsmålet 
Miljömålet 

Levande Skogar 

Skogsprogrammet 

VISION & IDÉ 

Vision 

”Skog till nytta för alla ”

Verksamhetsidé 

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 utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan.  

VÅRA MÅL

Effekter i skogen 

Minskade skogsskador 

Mer vitala och 
produktiva skogar 

Mer varierat skogsbruk 

Förbättrad miljöhänsyn 

Skydd och ökad skötsel 
av naturvärden 

Attraktivare skogar 
för upplevelser 

SÅ LYCKAS VI

Framtida verksamhet 
och prioriteringar 

God förvaltningskultur 

Ledarskap/medarbetarskap 

Kundorientering 

Samverkan 

Digitalisering 

SKOGEN HAR EN VIKTIG ROLL I EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Sveriges miljömål 

Skogsstyrelsen ska verka för att det 
generationsmål för miljöarbetet och 
de miljökvalitetsmål som riksdagen 
har fastställt nås, och vid behov 
föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling. Vi ansvarar även för att 
samordna uppföljning, utvärdering 
och rapportering av miljökvalitets
målet Levande skogar. 

Generationsmålet anger inrikt
ningen för den samhällsomställning 
som behöver ske inom en genera
tion för att nå miljökvalitetsmålen. 
Inom de områden som lyfts fram 
(de så kallade strecksatserna) fnns 
kopplingar till skog, skogsbruk och 
Skogsstyrelsens verksamhet för 
samtliga områden, direkt för vissa 
och indirekt för andra. 

Det fnns kopplingar till skog, 
skogsbruk och Skogsstyrelsens 
verksamhet inom mer än hälften av 
de 16 miljökvalitetsmålen. Levande 
skogar är ett av de mål som berörs 
mest av Skogsstyrelsens verksamhet, 
men en tydlig koppling fnns exem
pelvis också till miljökvalitetsmålen 
Levande sjöar och vattendrag samt 
Ett rikt växt- och djurliv. 

Arbetet för att nå miljömålen 
är integrerat i myndighetens 

verksamhetssystem och våra pro
cesser. Nästan all verksamhet som 
bedrivs av myndigheten påverkar 
något miljökvalitetsmål. Aktiviteter 
som arbete med områdesskydd i 
form av biotopskydd och naturvårds
avtal, tillsyn enligt skogsvårdslagen 
och miljöbalken eller rådgivning 
och information, är viktiga delar av 
myndighetens miljöarbete. 

Under året har Skogsstyrelsen 
genomfört många aktiviteter som 
bidrar till ökad måluppfyllelse av 
generationsmålet Levande skogar och 
fera andra miljökvalitetsmål, och 
dessa verksamheter fnns beskrivna 
i övriga kapitel under respektive 
process. 

Miljöledningsarbete 

I Skogsstyrelsens verksamhetssystem 
är miljöledningsarbetet integrerat i 
våra ledningsprocesser. För 2021 har 
det inte funnits något specifcerat 
årsmål för den direkta miljöpåverkan. 
Däremot har ett antal aktiviteter vid
tagits för att minska våra koldioxid
utsläpp i samband med tjänsteresor 
med bil, som att byta ut äldre bilar, 
tanka större andel HVObränsle 
samt minska användandet av privata 
bilar och istället nyttja tjänstebilar 

och hyrbilar som uppfyller kraven 
på miljöbilar. Koldioxidutsläppet per 
kilometer har minskat från 134 gram 
för år 2019 till 115 gram 2021. 

Covid19pandemins efekter i 
form av mindre resande har inne
burit en minskning av koldioxid
utsläppet per medarbetare med 
30 procent. Den enda kategori som 
ökade utsläppet var ”maskiner och 
övriga fordon” som kan hänföras till 
insatsen Naturnära jobb.  

Miljöledningsstandarden ISO 
14001:2015 och förordningen om 
miljöledning i statliga myndigheter[5] 

är bindande krav för miljölednings
arbetet. För kontroll av att Skogs
styrelsen uppfyller de formella 
kraven i miljöledningsstandarden 
granskades vi av extern revisor i 
november. Resultatet av miljörevi
sionen resulterade i noll avvikelser. 

5  SFS 2009:907 

30% 
Så många procent har koldioxidutsläppet 
per medarbetare minskat med under året. 
En efekt av det minskade antalet resor 
under covid-19-pandemin. 

TA B E L L 4 : 4 .  D E  G LO BA L A M Å L E N  I  AG E N DA 2 03 0  D Ä R  M Y N D I G H E T E N S  V E R KSA M H E T H A R  STO R  I N V E R K A N  

Jämställdhets 
integrering 

Jämställdhet   
i skogsbruket 

God förvaltnings
kultur 

Skogs 
programmet 

Miljöhänsyn  

Skogsbruk med  
hänsyn   

till vatten 

Stöd för att   
anlägga   

våtmarker 

Biobränsle/  
förnybar energi 

Askåterföring 

Samverkans 
process för ökad  
skogsproduktion 

Samverkans 
process för ökad  
skogsproduktion 

Hållbar   
upphandling 

Fordons 
användning/resor 

Samverkans 
process för ökad  
skogsproduktion 

Rådgivnings 
kampanjer 

Klimatanpassning  
och klimat 

begränsning 

Resfria möten 

Samverkans 
process för ökad  
skogsproduktion 

Grön infrastruktur 

Områdesskydd  
inkl. naturvårdande  

skötsel 

Ekonomiska stöd 

Samverkan 

God förvaltnings
kultur 

Fysisk säkerhet   
och informations 

säkerhet 

Ofciell statistik 

Tillsyn ur ett  
rättssäkerhets 

perspektiv 



SKOGSSTYRELSEN  25 ÅRSREDOVISNING 2021

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

KAPITEL 4:  LEDNING OCH STYRNING 

Fo
to

: S
ar

a 
La

n
d

st
ed

t 

Arbetet för att nå miljömålen är integrerat i myndighetens verksamhetssystem och våra processer. Nästan all verksamhet som bedrivs av 
myndigheten påverkar något miljökvalitetsmål. 

Revisorerna skickade med några 
förbättringsförslag och rekom
mendationer. Under 2021 har en 
omcertifering för ytterligare tre år 
genomförts och godkänts. 

En årlig plan för den interna miljö
ledningsrevisionen beslutades under 
våren av generaldirektören. Planen 
utgår från en rullande treårsplan 
vars syfte är att säkerställa att hela 
organisationen och hela verksam
heten revideras under en period 
på tre år. Det nya arbetssättet, som 
påbörjades under 2020 har under 
året fortsatt att utvecklas. 

Skogsstyrelsen deltar även i Miljö
målsrådets programområde Staten 
går före som bland annat syftar till 
att utveckla miljöledningsarbetet. 
Se kapitel 13, Policyutveckling. 

Enligt förordningen rapporterar 
Skogsstyrelsen i februari till Natur
vårdsverket hur vi integrerat miljö
ledningsarbetet i vår planering och 
uppföljning. Resultaten av myndig
hetens arbete med betydande direkt 
miljöpåverkan – utsläpp av koldioxid 

och elförbrukning – redovisas i samma 
rapport. Där beskriver vi också att 
vi ställt miljökrav i samband med 
upphandling och hur vi använder 
IT för att efektivisera vårt arbete. 

Indikatorer som verktyg 

för uppföljning och analys 

Skogsstyrelsen har under 2021 tagit 
fram och beslutat om indikatorer 
kopplat till myndighetens verksam
hetsstrategi och dess efektmål. 

I Skogsstyrelsens årsredovisning 
beskriver vi tre olika grupper av 
indikatorer: 

• Indikatorer som beskriver 

utvecklingen i skogssektorn. 

Se kapitel 3, Tillståndet i skogen. 

• Indikatorer kopplat till vår egen 

verksamhetsstrategi. Se ovan 

samt kapitel 5, Mål och resultat. 

• Skogsstyrelsen har även tagit fram 

indikatorer för uppföljning av miljö

kvalitetsmålet Levande skogar. 

Se kapitel 13, Policyutveckling. 

De indikatorer Skogsstyrelsen valt 
utifrån vår verksamhetsstrategi och 
de som redan fnns för exempelvis 
Levande skogar, kommer således 
att utgöra grunden för analyser och 
bedömningar av vår egen verksam
hets efekter mot uppsatta mål 
enligt ovan, och även utgöra en del 
i bedömningen av utvecklingen i 
skogen. Genom att se vår verksam
hets påverkan mot indikatorerna kan 
vi också bedöma om det vi gör ger 
de efekter vi tänkt oss. Med hjälp av 
strategisk efektutvärdering, se nästa 
avsnitt, kommer vi att göra analyser 
av vissa utvalda verksamhetsefekter 
med stöd av indikatorerna för att 
efektivisera vårt arbete. 

Strategisk efektutvärdering 

Strategiska efektutvärderingar 
är ett verktyg för att följa upp och 
utvärdera delar av myndighetens 
verksamhet i förhållande till verk
samhetsstrategins mål för efekter 
i skogen. Resultaten från dessa 
utvärderingar är del av underlaget 
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för myndighetens mål och strategi
arbete. Under 2021 har vi slutfört tre 
strategiska efektutvärderingar inom 
efektområdena Mer vitala och produk-
tiva skogar respektive Minskade skogs-
skador, vilka beskrivs i kapitel 5, Mål 
och resultat. En samlad rapportering 
av dessa utvärderingar kommer att 
publiceras våren 2022. 

Generaldirektören har under året 
också beslutat om uppstart av 
strategiska efektutvärderingar 
av två nya områden inom fokus
området Minskade skogsskador 
under perioden 2021–2022: 

• Användningen av Äbinresultat  

– en strategisk efektutvärdering 

• Efektutvärdering av klimat 

anpassningsprojekt inom Lands

bygdsprogrammets kompetens  

utvecklingsprojekt 2007–2014 

Arbetet med dessa kommer att 
avslutas och rapporteras under 
2022. 

Jämställdhetsintegrering 

Skogsstyrelsen ska bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen med 
hjälp av strategin jämställdhets
integrering. Detta uppdrag fnns 
i instruktionen § 4: 

”Myndigheten ska integrera ett jäm

ställdhetsperspektiv i sin verksamhet. 

Individbaserad statistik ska genom

gående presenteras och analyseras 

med kön som övergripande indelnings

grund, om det inte fnns särskilda skäl 

mot detta.” 

Ställföreträdande generaldirektör 
ansvarar för jämställdhetsarbetet 
på generaldirektörens uppdrag. 
Under 2021 har en jämställdhets
strateg tillsatts, som leder och 

samordnar arbetet tillsammans 
med ett jämställdhetsteam. Syftet 
med uppdraget om jämställdhets
integrering är att öka Skogs
styrelsens förutsättningar att ännu 
bättre bidra till de jämställdhets
politiska målen. Under hösten har 
ett införandeprojekt riggats, som 
genomförs 20222023. 

Målen för projektet är att 

• Alla medarbetare har kunskap och 

förutsättningar att i de egna 

arbetsuppgifterna verka för ökad 

jämställdhet, 

• Skogsstyrelsens verksamhet har 

en beslutad inriktning för vad vi vill 

uppnå i relation till de jämställdhets

politiska målen. Inriktningen tydliggörs 

genom en övergripande policy och 

konkretisering i ordinarie styrande 

dokument. 

• När projektet avslutas, är roller och 

ansvar tydliggjorda för fortsatt utveck

lingsarbete från 2024 och framåt. 
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Skogsstyrelsen ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen med hjälp av strategin 
jämställdhetsintegrering, ett uppdrag som fnns i instruktionen. 

Informationssäkerhet 

Skogsstyrelsens informationssäker
hetsarbete utgår från de krav som 
ställs i föreskrifter från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)[6] samt ISO 27001:2017 och 
ISO 27002:2017. Handlingsplanen 
för 2021 omfattade aktiviteter 
inom tolv områden, avseende bland 
annat tydliggörande av interna 
ansvarsförhållanden, utbildningsin
satser samt fortsatt inventering 
och klassifcering av myndighetens 
informationstillgångar. 

6   MSBFS 2020:6 ” Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter”, 
MSBFS 2020:7 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter”,  
MSBFS 2020:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter” 

Vi har under 2021 fastställt vårt 
ledningssystem för informations
säkerhet (LIS). Under senhösten 
2020 genomfördes ett säkerhetstest 

ÅRSREDOVISNING 2021
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och en säkerhetsanalys och under 
2021 har åtgärder genomförts utifrån 
resultatet. Bland annat har vi nu 
speglade datahallar, det vill säga två 
hallar som är varandras kopior, för 
ökad säkerhet och kontinuitet. 

Rapportering av informations
säkerhetsarbetet har skett regel
bundet till såväl styrelse och general
direktör, som till Skogsstyrelsens 
ledningsgrupp. I rapporteringen har, 
förutom ovanstående, ingått infor
mation om att vi hanterat de infor
mationssäkerhetsincidenter såsom 
cyberattacker och phishingmail, 
som skett under året på ett bra sätt 
och lyckats undvika större påverkan 
på verksamheten. 

Riskhantering 

Skogsstyrelsens riskhantering styrs 
av en intern rutin som beslutats av 
generaldirektören[7]. Riskhantering 
är en viktig ingrediens i myndighetens 
verksamhetsstyrning. Den planering vi 
gör stöds av en riskanalys. Analysen 
genomförs i samband med verksam
hetsplaneringen utifrån en beslutad 
metodik som återfnns i rutinen för 
riskhantering. I riskbedömningen 
ingår även risk för oegentligheter. 
Riskanalysen följs upp tertialsvis 
under året. Vi använder oss även 
av vår metodik för riskanalys i 
arbetet med projekt, systemför
valtning och utveckling av våra 
verksamhetsprocesser. 

7  Rutin- Riskhantering, H-33/2018 

Uppföljning av kontrollåtgärder 
och omvärdering av risker sker vid 
tertialuppföljningarna samt vid resul
tatredovisningen på såväl nationell 
som region och avdelningsnivå. 
Flertalet av de risker som var högst 
värderade inför 2021 hade koppling 
till ökade volymen avverknings
ärenden i fjällnära skog. 

Bland de åtgärder som därför 
vidtogs under året märks: 

• Rekrytering och inlån av personal 

från andra delar av organisationen 

för handläggning. 

• Dialog med Regeringskansliet om 

de fnansiella förutsättningarna 

för att hantera ersättningsärenden. 

• Riskbedömningar och workshopar 

för att minska arbetsmiljöriskerna 

vid till exempel fältbesök. 

Andra riskområden som vi särskilt 
arbetat med att hantera under året 
berör till exempel informations
säkerhetsfrågor, se särskilt avsnitt 
nedan, och förmågan att agera vid 
omfattande skogliga kriser. 

I samband med beslut om årsredo
visningen gör styrelsen en bedöm
ning av den interna styrningen och 
kontrollen utifrån en intern rapport. 
I rapporten ingår redovisning av 
bland annat genomförda uppfölj
ningar och granskningar i verksam
heten, revisionsrapporter från externa 
och interna revisioner samt samlade 
intryck och bedömningar från utförd 
riskhantering. Slutsatsen av 2021 års 
rapport är att verksamheten bedöms 
ha bedrivits med tillfredsställande 
intern styrning och kontroll. 

Med anledning av en internrevi
sion som genomförts under 2021 
kommer rutinen för riskhantering 
ses över under 2022. Syftet är att 
samordna de olika delarna av 
Skogsstyrelsens riskhantering på 
ett efektivare sätt. 

Digitalisering 

Digitalisering är ett av Skogssty
relsens prioriterade utvecklings
områden. Tidigare har digitalisering 
i första hand setts som verktyg för 
efektivisering av arbetet, men nu 

styrs det digitala arbetet genom 
prioriteringar för att skapa ökade 
möjligheter att nå målen i skogs
politiken. Resultatet av vårt arbete 
med digitalisering beskrivs i 
kapitel 5, Mål och resultat.    

Skogsstyrelsen arbetar med portföljstyr-
ning av utvecklingsinsatser.  Vi har en port-
följ för strategiska utvecklingsinsatser och 
en portfölj för större systemförvaltningar.  

Efektivare verksamhetsutveckling 

Skogsstyrelsen har genomfört fera 
åtgärder för att ge bättre riktning 
och stöd i myndighetens verksam
hetsutveckling. Myndigheten har 
bland annat infört modell och stöd 
för efekthemtagning, kostnads och 
nyttoanalys för utvecklingsprojekt 
samt etablerat ett team inom verk
samhets och IT arkitektur med 
uppgiften att stödja verksamhets
och systemutveckling. 
Skogsstyrelsen arbetar med portfölj
styrning av utvecklingsinsatser. Vi 
har en portfölj för strategiska utveck
lingsinsatser där ett 20tal projekt 
ingått under 2021 och en portfölj 
för större systemförvaltningar. Där 
har åtta satsningar ingått under året. 
Portföljerna utgör kontrollfunktion 
för vårt kontrollområde avseende 
utvecklingsinsatser. Arbetet med 
kundorientering har fortsatt inom 
Skogsstyrelsen under 2021 och är en 
viktig utgångspunkt för processen 
för verksamhetsut veckling. Arbetet 
kommer fungera som utgångspunkt 
för vår styrmodell där ökad kunskap 
om kundernas behov underlättar 
möjligheten att genomdriva efekter.  
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Värdegrund och förvaltningskultur 

Skogsstyrelsen tillämpar statens 
värdegrund med sex rättsliga  
principer. Värdegrunden har  
betydelse för arbetsmiljön och 
verksamheten samt påverkar hur 
myndigheten uppfattas. 

Myndigheten har under 2021 
genomfört interna juridiska grund
utbildningar som ska ge medarbe
tarna grundläggande kunskap om 
rollen som statsanställd, förvalt
ningsrätt och allmänna handlingar. 
Under året har en juridisk grundut
bildning med särskilt fokus på beslut 
tagits fram. De interna utbild
ningsinsatserna kommer att fortsätta 
under kommande år. 

Sedan 2018 har Skogsstyrelsen 
en visselblåsarfunktion. Den fnns 
på vårt intranät och tillåter med
arbetare att anonymt uppmärk
samma arbetsgivaren om allvarliga 
miss förhållanden i verksamheten, 
till exempel miljöbrott och jävs
situationer. Med anledning av 
förändrade lagkrav kommer funk
tionen under 2022 att utvecklas 
och då även omfatta externa 
anmälningsmöjligheter. 

I juni 2020 redovisades en upp
följning och utvärdering av Skogs
styrelsens arbete med att stärka 
rollen som statsanställd. Utvärde
ringen visade att medarbetarna på 
Skogsstyrelsen har hög kännedom 
om de sex rättsliga principer som 
utgör den statliga värdegrunden. 
Men samtidigt saknades en gemen
sam bild bland medarbetarna av 
vad den statliga värdegrunden i 
praktiken innebär för myndigheten, 
framför allt gällande principen fri 
åsiktsbildning. 

Utvärderingen visade också 
att arbetet med att följa upp och 
utvärdera vårt arbete med den 

statliga värdegrunden och rollen 
som statsanställd behöver utvecklas. 
Med anledning av detta beslutade 
styrelsen att det systematiska 
värdegrundsarbetet ska förstärkas 
och utökas[8] samt integreras i det 
ordinarie arbetet. 

8   Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2020, 2020-06-01, dnr 2020/2169 

Värdegrunden har diskuterats vid 
digitala medarbetardagar. Under året 
har vi också arbetat med frågorna 
under ett digitalt chefsforum i 
februari och ett fysiskt chefsforum i 
december. För att följa upp arbetet 
med den statliga värdegrunden 
berördes den med ett antal frågor i 
den med arbetarenkät som genom
fördes i början av 2021. 

Vårt uppdrag, värdegrundsfrågor  
och dilemman är frågor som vi 
har arbetat med återkommande i 
ledningsgrupper och på arbetsplats
träfar. Frågorna utgör en viktig grund 
i de introduktionsutbildningar vi 
genomför regelbundet och de juri
diska grundutbildningar vi genomför. 
I slutet av året beslutade myndig
hetsledningen ”i samförstånd med 

den centrala samverkansgruppen 
att under 2022 genomföra en intern 
enkät om diskussionsklimat och 
öppenhet inom myndigheten. 

Medarbetarna på Skogsstyrelsen har hög 
kännedom om de sex rättsliga principerna 
som utgör den statliga värdegrunden;  
demokrati, legalitet, respekt, objektivitet,  
fri åsiktsbildning samt efeltivitet & service. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett strate
giskt viktigt område för vår omställ
ningsförmåga och utvecklingskraft 
– särskilt i en tid präglad av hög 
förändringstakt och snabb tekno
logisk utveckling. Med kompetens
försörjning avses att säkerställa 
att rätt kompetens fnns för att nå 
verksamhetens mål och tillgodose 
behov på kort och lång sikt. 

I Skogsstyrelsen använder vi 
modellen ARUBA för att beskriva 
de olika delarna inom arbetslivs 
och kompetensförsörjningscykeln. 
ARUBA står för att attrahera, rekry-
tera, utveckla, behålla och avveckla. 

Samtliga fem perspektiv har 
bäring mot kompetensförsörjning. 

Attrahera: Skogsstyrelsen ska uppfat

tas som en attraktiv arbetsgivare så att 

vi kan rekrytera och behålla kompetens 

på kort och lång sikt. Under 2021 har vi 

tagit fram ett koncept för hur vi möter 

studenter på arbetsmarknadsdagar 

och hur vi genom studentarbets avtalet 

kan erbjuda dem arbete hos oss under 

studietiden. Ett sätt att skapa relationer 

och visa vad Skogsstyrelsen kan erbjuda. 

Rekrytera: Vi ska vara professionella i 

vårt rekryteringsarbete. Alla sökande 

ska behandlas lika. Under 2021 har vi 

ökat synligheten för våra annonser  

genom att i större utsträckning 

använda sociala kanaler samtidigt som 

vi minskat annonsering i tryckt media. 

Vi har även utvecklat och provat nya 

former för introduktioner som fungerat 

bra under pandemin. Ett viktigt inslag 

för att nya medarbetare snabbt ska få 

rätt förutsättningar. 
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Skogsstyrelsen ska ha hållbara chefer och medarbetare som erbjuds attraktiva och fexibla arbetsplatser. Vi ska erbjuda attraktiva anställ-
ningsvillkor och förmåner och ha en tydlig lönebildning. Under 2021 har vi infört Hållbara team som utvecklingsinsats. 

Utveckla: Vi ska erbjuda utvecklings

aktiviteter och attraktiva karriär

möjligheter i en lärande organisation.  

Skogsstyrelsen har stärkt det interna 

samarbetet för att förbättra kompetens

planeringen och utvecklingsaktiviteter 

för befntliga medarbetare. Tiden för 

kompetensutveckling inom myndig

heten har mer än fördubblats från  

2019 till 2021, se tabell 4:5. Det beror 

dels på att antalet nyanställda är stort,   

dels på att fer utbildningar på grund av  

pandemin genomförts digitalt,  vilket gett 

ökade möjligheter att delta. De viktigaste 

satsningarna under 2021 har varit:  

•  Kunskapskliv ökad hållbar tillväxt 

(både digitalt och fysiskt) 

•  Utredning av tillsynsärende (digitalt) 

•  Kulturmiljövård i skogen  

(både digitalt och fysiskt) 

•  Allmän handling (digitalt) 

•  Chefsutbildningar (digitalt) 

•  Självledarskap (digitalt) 

•  Utbildning av skogsskade  

specialister (digitalt) 

•  Nytt fältstöd Field Maps (digitalt) 

Behålla: Vi ska ha hållbara chefer och 

medarbetare som erbjuds attraktiva 

och fexibla arbetsplatser. Vi ska  

erbjuda attraktiva anställningsvillkor   

och förmåner och ha en tydlig löne

bildning. Under 2021 har vi infört  

”Hållbara team” som utvecklingsinsats.   

Vi har även i samverkan med med

arbetare och fackliga företrädare tagit 

fram en beskrivning om attraktiva och 

fexibla arbetsplatser vilket innebär  

en ökad möjlighet att arbeta på distans 

även efter pandemin. Se kapitel 5,   

Mål och resultat. Lönebildningsarbetet 

har utvecklats nationellt i myndigheten 

genom tydligare dialoger med både 

arbetsgivarföreträdare och fackliga 

företrädare. 

Avveckla:  Vi ska ha positiv omställ

ning vid behov med god förmåga till 

kompetensöverföring och respektfulla 

avslut. Delpension är en bra möjlighet 

att behålla erfaren kompetens 

samtidigt som det ger möjlighet att 

rekrytera nya medarbetare med bra 

förutsättningar för kompetensöver

föring. Under 2021 har samtliga som 

sökt delpension beviljats det. 

TA B E L L 4 : 5 .  KO M P E T E N S U T V EC K L I N G *,  A N TA L  DAG A R  

* Källa: Unit 4 ERP 

2021 2020 2019 

Antal dagar kompetensutveckling 6 964 4 459 3 413 
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Under senhösten 2021 har myndig
heten påbörjat en analys av framtida 
behov av kompetens. Analysen 
kommer att färdigställas i början 
av 2022. 

Arbetsmiljö 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
fortsatt att en gång per månad 
genomföra temperaturmätningar 
om arbetsmiljö. Mätningarna består 
av tre frågor där vi frågar om arbets
belastning, arbetsglädje och möjlig
heten till återhämtning. Mätningen 
är ett verktyg för Skogsstyrelsen att 
undersöka den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Resultaten 
diskuteras inom respektive distrikt 
och enhet och följs upp på Skogs
styrelsens kontrollkort. Diskussio
nerna har resulterat i åtgärdsplaner 
på olika organisatoriska nivåer som 
löpande följs upp. 2021 års resultat 
redovisas i kapitel 5, Mål och resultat, 
under Kontrollområden. 

Två digitala arbetsmiljöutbildningar 
har genomförts under 2021. Dessa 
är obligatoriska för nya chefer, ställ
företrädande chefer och skydds
ombud. Berörda ska enligt interna 
rutiner gå en arbetsmiljöutbildning 
vart tredje år. 

Skogsstyrelsen har även genom
fört digitala workshops för chefer på 
temana ”Svåra samtal” och ”Organi-
satorisk och social arbetsmiljö – hur 
kan jag som chef arbeta med resultatet 
från temperaturmätningen”. 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
genomfört ett antal åtgärder utifrån 
den interna arbetsmiljörevisionen 
som genomfördes i slutet av 2020: 

•  Upprättat och implementerat en 

anvisning om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom myndigheten. 

Syftet är att komplettera vår arbets

miljöpolicy och på ett konkret sätt 

beskriva vad vi gör inom det systema

tiska arbetsmiljöområdet. 

• Tillsammans med de fackliga parterna 

tagit fram en nationell mall för arbets

miljöplan. På så sätt kan vi ha nationella 

arbetsmiljömål som sedan komplet

teras på olika nivåer i organisationen. 

De nationella målen följs upp i centrala 

skyddskommittén. 

• Digitaliserat dokumentationen av våra 

skyddsronder. Vi dokumenterar skydds

ronderna i vårt informationssystem om 

arbetsmiljö (IA), samma system som vi 

använder för att rapportera tillbud och 

olyckor. 
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Under 2021 har Skogsstyrelsen fortsatt att en gång per månad genomföra temperaturmätningar om arbetsmiljö. Mätningen är ett verktyg 
för Skogsstyrelsen att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Skogsstyrelsen har fortsatt att nog
grant följa utvecklingen av pandemin 
och löpande vidtagit nödvändiga 
åtgärder. De närmast veckovisa digi
tala informationsmötena med alla 
chefer har fortsatt även under stora 
delar av 2021, där chefer har fått 
aktuell lägesrapport om situationen i 
landet och dess påverkan på Skogs
styrelsens verksamhet. En över
vägande majoritet av medarbetarna 

ÅRSREDOVISNING 2021
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har arbetat hemifrån under hela 
pandemin. Fysiska möten, kurser 
och utbildningar har ställts in eller 
genomförts i annat format. Chefer 
har uppmanats att ha en mer konti
nuerlig dialog med sina medarbetare 
för att fånga upp hur arbetsmiljön 
påverkats av den extraordinära 
situationen. 

Under våren 2021 började Skogs
styrelsen ett arbete kring hur vi vill 
arbeta efter pandemin. Arbetet har 
genomförts i bred samverkan och 
resulterat i beskrivningen En attrak-
tiv och fexibel arbetsplats som utgår 
från tre perspektiv; attraktiva kontor, 
digitala arbetssätt och möjlighet 
till distansarbete. Den framtagna 
beskrivningen samt en mall för att 
teckna enskilda överenskommelser 
om distansarbete beslutades under 
oktober månad och har tagits emot 
väl. Verksamhetens resultat och 
efektivitet påverkas generellt inte 
negativt av distansarbete. Många 
medarbetare uppskattar att till viss 
del kunna arbeta på distans och 
upplever förbättrade möjligheter till 
en god balans mellan arbetsliv och 
fritid. Vi följer utvecklingen och har 
planerat för uppföljning under 2022. 

Arbetet med chefsutveckling och 
att utveckla hållbara team beskrivs i 
kapitel 5.  

Jämställdhet 

Skogsstyrelsen eftersträvar en jämn 
könsfördelning. Defnitionen av 
jämn könsfördelning inom staten är 
att personalgruppen inte ska bestå 
av mindre än 40 procent av det ena 
könet. 

Vi följer också arbetsmiljölagen, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
Diskrimineringsombudsmannens 
förslag på aktiva åtgärder för att 
förebygga diskriminering på grund 
av kön på arbetsplatsen. Arbetet 
genomförs i fyra steg inom fem 

områden. De olika stegen innebär 
att undersöka, analysera, åtgärda och 
följa upp. De fem områdena är 

• Arbetsförhållanden 

• Löner och andra anställningsvillkor 

• Rekrytering och befordran 

• Utbildning och övrig 

kompetensutveckling 

• Föräldraskap och arbete. 

Arbetsförhållanden 
Skogsstyrelsen ska ha en god 
arbetsmiljö med nolltolerans för 
trakasserier, kränkningar och diskri
minering. Vi uppmanar alla med
arbetare att anmäla avvikelser i vårt 
IAstöd (ett system för att rapportera 
avvikelser inom arbetsmiljöområdet). 
Vi uppmanar också att ta upp frågor 
om arbetsförhållanden på våra 
arbetsplatsträfar och i medarbetar
samtal. 2021 rapporterades två fall 
av kränkande särbehandling. Dessa 
fall har utretts. 

Löner och andra anställningsvillkor 
Skogsstyrelsen har löner och anställ
ningsvillkor som är jämställda. 
Årligen genomförs en lönekartlägg
ning för att undersöka om det fnns 
osakliga löneskillnader mellan kön. 

Rekrytering och befordran 
Skogsstyrelsen säkerställer vid 
rekrytering eller befordran att den 
enskildas kompetens är avgörande 
och att ingen diskriminering sker. 
I vårt rekryteringsarbete ska alltid 
båda könen vara representerade när 
det gäller att ta fram kravspecifka
tioner, annonsutförande, urval och 
genomföra intervjuer. 

Vi förhåller oss till anställnings
förordningen (1994:373) som anger 
att Skogsstyrelsen utöver skick
ligheten och förtjänsten även ska 
beakta sådana sakliga grunder som 
stämmer överens med allmänna 

arbetsmarknads, jämställdhets, 
social och sysselsättningspolitiska 
mål. 

Utbildning och övrig 
kompetensutveckling 
Skogsstyrelsen behåller och utveck
lar medarbetare utifrån verksamhet
ens behov. Alla medarbetare oavsett 
kön ges lika rättigheter och möjlig
heter till kompetensutveckling. 

Föräldraskap och arbete 
Skogsstyrelsen verkar för att våra 
medarbetare ska kunna förena 
arbete med föräldraskap. Det gör vi 
bland annat genom att erbjuda för
troendearbetstid för bättre möjlig
heter att planera sin egen arbetstid. 
Vid föräldraledighet ges även möjlig
het att delta i möten på arbetsplatsen 
eller andra gemensamma aktiviteter. 

Från och med 20 oktober 2021 
erbjuder vi även möjlighet att i större 
utsträckning arbeta på distans. 

Facklig samverkan 

Skogsstyrelsen har ett samverkans
avtal som utgör grunden för vår sam
verkan mellan fackliga parter och 
arbetsgivarföreträdare. Syftet med 
avtalet är att samtliga parter deltar i 
och känner ansvar för verksamhetens 
utveckling och resultat. 

Samverkansmöten sker kontinu
erligt på nationell nivå i centrala 
samverkansgruppen. För att få mer 
utrymme för nationella arbetsmiljö
frågor, har myndigheten under 
2021 även infört en central skydds
kommitté som sammanträder fyra 
gånger per år. Tanken är att forma
lisera arbetet med den centrala 
skyddskommittén i samband med att 
nuvarande samverkansavtal revideras. 
Samverkansmöten kombinerade 
med skyddskommitté sker även i 
de tre regionerna och en samlad för 
avdelningarna. 
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”Skogsstyrelsens 
avdelningar och 
regioner identi
ferade inför 2021 
lämpliga åtgärder 
för respektive fokus
område och har 
under året följt och 
styrt mot dessa.” 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

K A P I T E L  5  

MÅL OCH RESULTAT 

Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi har ett femårsperspektiv fram till och med 2025.  
I verksamhetstrategin fnns sex långsiktiga efektmål som också utgör basen för 
urvalet av fokusområden i den årliga styrningen. 

Fokusområdena utgörs av fyra 
av de sex efektmålen i verk
samhetsstrategin. Se fgur 4:3 

i kapitel 4, Ledning och styrning. 
Skogsstyrelsens avdelningar och 

regioner identiferade inför 2021 
lämpliga åtgärder för respektive 
fokusområde och har under året 
följt och styrt mot dessa. Åtgärderna 
samlades i handlingsplaner. Den 
nationella uppföljningen har gett 
svar på hur väl i fas genomförandet 
av handlingsplanerna har varit. 

Skogsstyrelsen har under 2021 
tagit fram indikatorer kopplat till våra 
efektmål. Indikatorerna redovisas 
nedan under respektive fokusområde. 

RESULTAT FOKUSOMRÅDEN 

Under 2021 har Skogsstyrelsens 
fokusområden (fgur 5:1) varit: 

• Minskade skogsskador 

• Mer vitala och produktiva skogar 

• Mer varierat skogsbruk 

• Förbättrad miljöhänsyn 

Fokusområdena har följts upp 
tertialvis. Nedan redovisas ett urval 
av de aktiviteter som bedrivits under 
respektive fokusområde 2021. 
Covid19pandemin har påverkat och 
försvårat genomförandet, även om 
Skogsstyrelsen har anpassat aktiviteter 
i möjligaste mån genom bland annat 
utveckling av digitala lösningar. 

F I G U R  5 : 1 .  FO KU S O M R Å D E N  2 0 2 1  

EFFEKTER I SKOGEN 
OCH LÅNGSIKTIGA MÅL 

Minskade skogsskador 

Vi utvecklar Skogsstyrelsens och sektorns 
medvetenhet och kapacitet för att på kort 
sikt hantera skador och på lång sikt även 

förebygga skador. 

Mer vitala och produktiva skogar 

Vi bidrar till att förverkliga resultaten från 
samverkansprocessen för en hållbar ökad 
tillväxt tillsammans med skogsnäringen. 

Mer varierat skogsbruk 

Vi bidrar till att öka variationen 
i skötseln av skogen. 

Förbättrad miljöhänsyn 

Vi bidrar till att förbättra miljöhänsynen 
vid skogsbruksåtgärder med syfte att 

bevara kulturmiljöer, sociala värden och 
biologisk mångfald. 

Minskade skogsskador 

Under 2021 har Skogsstyrelsen: 

• Förstärkt Skogsstyrelsens och skogs

brukets kompetens och kapacitet 

att hantera skogsskador i allmänhet, 

samt svamp och insektsskador i 

synnerhet. En långsiktig plan för 

skogsskadearbetet har tagits fram 

som pekar ut vägen för de närmaste 

fem åren. Exempelvis satsar Skogs

styrelsen på kompetensuppbyggnad 

där cirka 15 personer erhåller spets

utbildning om insekts och svamp

skadegörare. Dessa personer kommer 

vara ett stöd för såväl den interna som 

externa kompetensuppbyggnaden. 

• Samverkat med SLU om skogsskade

centrum och redovisat långsiktiga 

planer till regeringen om skogsskador. 

• Bekämpat granbarkborre i Götaland 

och Svealand genom samverkans

projektet ”Stoppa borrarna”. Stora 

informations och utbildningsinsatser 

har genomförts genom digitala 

träfar/webbinarier med skogsägare 

och tjänstepersoner. ”Granbarkborre

veckan” innehållande föreläsningar av 

experter och efterföljande frågestunder 

nådde direkt tusentals personer och 

ytterligare ett okänt antal som kunde 

se föreläsningarna i efterhand. 

Projektet samverkade också bland 

annat kring svärmningsövervakning 

och inventering av referensfastigheter 

för preliminär bedömning av skade

volym. Projektet har varit med och 

fnansierat ett fertal forsknings

projekt. Skogsstyrelsen har även 

bekämpat granbarkborre inom 

formellt skyddade områden. 

• Ökat kompetensen om skador 

i ungskog orsakade av framför allt 

törskatesvamp och älg genom 

samverkansprojektet ”Multi

skadad ungskog i norra Sverige”. 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

Utbildningsslingor har anlagts 

i fält och specialistutbildningar har 

genomförts för såväl intern som 

extern personal. Behovet av 

forskning är stort och fera studier 

har initierats under året. 

• Ökat kompetensen om betnings

skador samt utveckla ”Äbin” 

(älgbetesinventering) och 

publicering av inventeringsresultat. 

Under 2021 har även ”Mera tall

konceptet” initierats i hela Sverige 

med syfte att skapa en plattform för 

dialog mellan skogsägare och jägare. 

• Bidragit med kartunderlag, infra

struktur och applikationer för att 

stärka och öka samhällets förmåga 

att förebygga, övervaka, upptäcka, 

motverka och dokumentera skogs

skador. Arbetet har genomförts i 

projektform. Under året har projektet 

bland annat tagit fram en infra

struktur för arbete med artifciell 

intelligens (AI) samt tillgängliggjort 

drönarbilder med data för att andra 

ska kunna bygga, testa och verifera 

egna modeller. 

• Ökat medvetenheten och bered

skapen i händelse av större skador 

av såväl biotiska som abiotiska 

skadeorsaker. Detta har myndigheten 

gjort genom att uppdatera instruktio

ner samt genomföra och analysera 

övningar i hantering av större skogs

skadehändelser. 

• Bekämpat almsjuka på Gotland i 

samverkan med Naturvårdsverket. 

Skogsstyrelsen har ombesörjt att 

almsjuka träd som påträfades 

sommaren 2020 har avverkats 

och fisats innan sommaren 2021. 

Detta för att begränsa spridningen 

av almsjuka. En ny inventering av 

almsjuka träd genomfördes i Skogs

styrelsens regi under sommaren 2021. 
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Indikatorerna pekar på att angreppen av 
granbarkborre ökar tydligt i Svealand. 
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Viltskadorna i ungskogen minskar inte trots 
att älgstammen bedöms ha sjunkit. 

Indikatorerna pekar på att angrep
pen av granbarkborre kan ha mins
kat något i Götaland från 2020 till 
2021. Det är dock för tidigt att säga 
att det är en konstaterad minskning 
eftersom det bara fnns två jämförel
seår. Händelser under året riskerar 
att skapa en ny ökning 2022. 

I Svealand är ökningen av granbark
borreskadad skog tydlig. Vi behöver 
analysera och förstå påverkan samt 
öka insatserna i Svealand för att för
hindra ökning och spridning. 

Viltskadorna i ungskogen minskar 
inte i landet trots att älgstammen 
bedöms ha sjunkit sedan 2012. Myn
digheten behöver fortsätta inventera 
viltskador i syfte att utgöra besluts
underlag inom älgförvaltningen. 

Andel granstammar med årsskada i 
ungskog minskar något.  

Se tabell 5:2, Indikatorer på mins
kade skogsskador. 

Mer vitala och produktiva skogar 

Under 2021 har Skogsstyrelsen: 

• Genomfört ett internt kunskapskliv 

när det gäller skogsproduktion. 

Satsningen påbörjades under 

2020 men har fortsatt i större 

skala under 2021. 

• I samverkan med Skogsindustrierna, 

SLU och Skogforsk initierat en sam

verkansprocess som syftar till att få 

igång aktivitet kring de åtgärder som 

fnns kring skogsbilvägar i rapporten 

”Skogsskötsel med nya möjligheter”. 

• Förberett och lanserat rådgivnings

kampanjen Smart skogsbruk. 

I förberedelserna ingick bland annat 

tjänstemannaträfar. Träfarna har 

bland annat handlat om att hitta 

former för lokalt samarbete med 

skogsbruket i genomförandet. 

Kampanjen startade i slutet av okto

ber. Skogsägarna erbjuds att delta 

i digitala skogsträfar, träfar i fält 

samt i självstudiekurser på webben. 

• Arbetat med insatser för att öka 

arealen röjda ungskogar samt höja 

kvaliteten på föryngringarna. Det har 

myndigheten gjort genom samver

kansinsatser för mer produktiva 

ungskogar. Vi har också arbetat med 

förankring kring rapporten Skogs

skötsel med nya möjligheter och den 

åtgärdslista som ingår i rapporten, på 

sektorsråd och i sektorsdialoger. 

I de indikatorer Skogsstyrelsen valt 
att följa ser vi en positiv trend för 
ökad röjd areal och förmodar att vårt 
arbete har bidragit till detta. Vi har 
ännu inte statistiken för 2021. 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

Det är också glädjande att se att 
andelen ungskog på mager mark som 
är föryngrad med tall ökar. Vi behöver 
analysera hur vårt och övriga sektorns 
arbete har påverkat, exempelvis 
genom projektet Mera tall. 

Föryngringarna har under senare 
år legat på en tämligen stabil nivå, 
cirka 90 procent godkänd areal. 
Det senaste resultatet visade dock 
på en nedgång med cirka 5 procent
enheter. En sannolik orsak kan vara 
sommartorkan 2018 som hade stor 
påverkan på nyplanterade och unga 
plantor. 

Se tabell 5:3, indikatorer på mer 
vitala och produktiva skogar. 

Mer varierat skogsbruk 

Under 2021 har Skogsstyrelsen: 

• Arbetat med att öka kompetensen 

och medvetenheten om klimat

förändringar och dess risker för 

skogen, skogsbrukets påverkan samt 

möjliga anpassningar för att hantera 

risker. Det har vi gjort bland annat 

genom rådgivning om hyggesfritt 

skogsbruk. På grund av covid19 har 

fysiska träfar och temadagar endast 

kunnat genomföras i begränsad 

omfattning. Digitala skogsträfar 

har under 2021 genomförts med 

lyckat resultat. 

• Medverkat i projektet IMPRESS 

som handlar om klimatanpassat 

skogsbruk i Barentsregionen, där 

vi särskilt bidrar med en klimat

anpassningsplan och ett mer 

variationsrikt skogsbruk. 

Indikatorn rörande RASE har en 
positiv förändring men den är inte 
tillräcklig. Skogsstyrelsen behöver 
analysera och bedöma vilka åtgärder 
som behövs för att få en ökning. 

Se Tabell 5:4, indikatorer på mer 
varierat skogsbruk. 

TA B E L L 5 : 2 .  I N D I K ATO R E R  P Å  M I N S K A D E  S KO G S S K A D O R  

Indikator (mått) 2021 2020 2019 

Volym granbarkborreskadade träd, 
Götaland, miljoner m³sk 3,9 4,1 

Volym granbarkborreskadade träd, 
Svealand, miljoner m³sk 4,3 3,8 

Andel tallstammar utan viltskador, 
Hela landet, procent 61,3 59,7 57,1 

Andel granstammar med årsskada i ungskog, 
Hela landet, procent 0,8 1,1 1,3 

TA B E L L 5 : 3 .  I N D I K ATO R E R  P Å  M E R  V I TA L A O C H  P R O D U KT I VA S KO G A R  

Indikator (mått) 2021 2020 2019 

Andel föryngringar som bedömts 
godkända enligt skogsvårdslagens krav, 
Hela landet, procent 

 86 91 

Röjd areal, 
Hela landet, 1 000 hektar  497 471,9 

Andel ungskog på mager mark 
föryngrad med tall, 
Hela landet, procent 

78,0 74,0 73,0 

TA B E L L 5 : 4 .  I N D I K ATO R E R  P Å  M E R  VA R I E R AT S KO G S B RU K  

Indikator (mått) 2021 2020 2019 

Areal hyggesfritt skogsbruk, 
1 000 hektar  644 

Andel av inventerade ytor där RASE* hade 
gynnsam status, dvs högre än närliggande 
barrträd, Hela landet, procent 

8 8 7 

*) RASE är samlingsnamnet för trädslagen rönn, asp, sälg och ek 

TA B E L L 5 : 5 .  I N D I K ATO R E R  P Å  F Ö R B Ä T T R A D  M I L J Ö H Ä N SY N  

Indikator (mått) 2021 2020 2019 

Lämnad volym död ved uppmätt 
57 år efter föryngringsavverkning, 
Hela landet, m³sk/hektar 

 5,2 5,3 

Antal lämnade hänsynsträd uppmätt 
57 år efter föryngsavverkning, 
Hela landet, träd/hektar 

 4,1 4,6 

Andel skadade och grovt skadade 
kulturlämningar vid föryngringsavverkning, 
Hela landet, procent 

13 22 12 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

Förbättrad miljöhänsyn 

Under 2021 har Skogsstyrelsen: 

• Stärkt medvetenheten och kunskapen 

om skogssektorns gemensamma 

målbilder för god miljöhänsyn genom 

objektvisa dialoger, genom att erbjuda 

SYNkurser (Skogsbrukets yrkes

nämnd) inom natur och kulturmiljö

vård samt vid de nationella sektors

dialogerna pratat med skogsbruket 

om hur de implementerar och förverk

ligar målbilder för god miljöhänsyn. 

• Genomfört en extern utvärdering av 

arbetet med målbilderna. 

• Tillsammans med skogssektorn 

fortsatt utvecklingsarbetet med 

målbilderna. Det har dels handlat 

om att uppdatera vissa befntliga 

målbilder, dels om att utveckla nya. 

• Genomfört aktiviteter inom EUpro

jektet ”GRIP on Life” och projektet 

”Återvätning” för ökad kunskap 

och efekter i form av förbättrad 

vattenkvalitet och minskade utsläpp 

av växthusgaser. Se kapitel 13, Policy

utveckling. 

• Genomfört naturvårdsutbildningar 

inom uppdragsverksamheten 

med syftet att verka för en för

bättrad miljöhänsyn, se kapitel 14 

Uppdragsverksamhet. 

Indikatorn andelen skadade och 
grovt skadade kulturlämningar vid 
föryngringsavverkning har minskat 
från 22 procent till 13 procent. 
Minskningen är glädjande men 
tittar vi på resultaten över längre tid 
ser vi att just 2020 sticker ut mot 
övriga år. Skogsstyrelsen behöver 

därför analysera resultatet 2020 
vidare och vad vi kan göra för att 
sänka skadorna ytterligare. När det 
gäller indikatorn antal lämnade 
hänsynsträd uppmätt 57 år efter 
föryngringsavverkning (hela landet, 
träd/hektar) ser vi en vikande trend. 
Skogsstyrelsen behöver planera 
lämpliga åtgärder för att öka 
lämnandet av hänsynsträd. 

Se tabell 5:5, indikatorer på 
förbättrad miljöhänsyn. 

13% 
Så stor var andelen skadade och grovt 
skadade kulturlämningar vid föryngrings- 
avverkning under 2021. En glädjande 
minskning från året innan, då det var 22%.  
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Antal lämnade hänsynsträd uppmätt fem till sju år efter föryngringsavverkning visar på en vikande trend vilket är oroväckande. Däremot har 
andelen skadade kulturlämningar minskat från 22 procent till 13 procent. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

SÅ LYCKAS VI 

Våra verktyg för att lyckas nå våra 
fokusområden är: 

• God förvaltningskultur 

• Ledarskap och medarbetarskap 

• Kundorientering 

• Samverkan 

• Digitalisering 

God förvaltningskultur 

Långsiktigt mål: Vi har ett högt 

förtroende hos medborgare och 

våra intressenter. 

Skogsstyrelsen har analyserat och 
bedömt vilka kompetensnivåer inom 
juridik som krävs för att säkra rätts
säkerheten i våra olika verksamheter. 
Under 2021 har därför Skogsstyrel
sen genomfört fera förvaltnings
rättsliga utbildningar, bland annat 
basutbildningen Grundläggande  
förvaltningsrätt. 

Myndigheten har också tagit fram 
fera checklistor som ska användas 
i våra rutiner, exempelvis för 
avtalsrätt och behörighetskontroll/ 
fullmakter. 

Skogsstyrelsen har också arbetat 
med att utveckla rollen som stats
anställd baserat på Statskontorets 
utbildning. 

En ny föreskriftsrutin har fast
ställts och implementerats under 
året och vi har utvecklat fera 
föreskrifter. 

Ledarskap och medarbetarskap 

Långsiktigt mål: Vi är en myndighet 

som präglas av ett gott ledarskap 

och ett utvecklat medarbetarskap. 

Skogsstyrelsen har infört ett nytt 
systemstöd (SABA) som ska stödja 
vår kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling på ett bättre 
sätt än tidigare. Arbete pågår för att 
skapa förutsättningar för våra chefer 
att lägga mer tid på ledarskapet, 
bland annat genom att använda 
eller skapa nya arenor i form av 
lärgrupper. Vi stödjer också cheferna 
i ledarskapet genom Chefskolan och 
därefter utvärdera samt föreslå en 
plan för fortsatt process. 

Skogsstyrelsen vill också stärka 
medarbetarna genom utbildning 
i självledarskap. Även utbildning 
kopplat till rollen som statsanställd 
har bäring på detta område. Vi har 
under året genomfört två pilotutbild
ningar i Hållbara team tillsammans 
med Partsrådet. 

I början av 2021 genomfördes en 
medarbetarenkät. Undersökningen 
visar generellt något bättre utfall 
än motsvarande undersökning 
2018. Exempel på områden som 
förbättrats jämfört med den förra 
undersökningen: 

• Förtroendet för närmaste chef 

• Chefen uppmärksammar arbets

situationen och ger återkoppling 

• Upplevelsen att alla behandlas 

efter sina förutsättningar 

• Samarbetet inom och mellan 

distrikt och enheter 

Med utgångspunkt från under
sökningen har Skogsstyrelsen 
arbetat vidare med information och 
handlingsplaner på distrikt 
och enheter. 

Medarbetarenkäten har sam
manställts för myndigheten som 
helhet, men också på avdelnings
och regionnivå samt för distrikt 
och enheter. Därefter har ett arbete 
gjorts med att utvärdera och disku
tera resultatet och ta fram åtgärder 
för att hantera situationer som inte 
varit tillfredsställande.   
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Nära 70 procent av markägarna är nöjda 
med hur Skogsstyrelsen agerat under 
processen för bildande av biotopskydd och 
naturvårdsavtal visar en enkät gjord 2021. 

Kundorientering 

Långsiktigt mål: Vi stärker skogs

ägarnas och skogsbrukets förmåga 

att verka för en hållbar utveckling i 

skogen genom att öka vår kunskap 

om skogsägarnas och skogsbrukets 

behov. 

Skogsstyrelsen har sedan några 
år tillbaka arbetat med kundper
spektivet och gjort utvärderingar 
av kundernas behov. En markägar
enkät[1] gjordes under året för att 
undersöka vad markägare anser om 
processen för bildande av natur
reservat, biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal. 

1  Ivl Svenska Miljöinstitutet ”Markägarundersökningar Skydd av Skog” April 2021 Markägarenkäter (naturvardsverket.se) 

Enkäten visar att nära 70 procent 
av markägarna är nöjda med hur 
Skogsstyrelsen agerat under proces
sen för bildande av biotopskydd och 
naturvårdsavtal, vilket är i nivå med 
tidigare genomförda enkäter. 

Under 2021 har vi arbetat med 
kundundersökningar och därefter 
utvecklat hur kundkunskapen ska 
användas för att bedöma efekter inom 
våra processorienterade arbetssätt. 
Arbetet kommer slutföras under 2022. 

http://naturvardsverket.se
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Samverkan 

Långsiktigt mål: Vi tillämpar 

samverkan och dialog som genom

gående arbetssätt samt skapar 

arenor för ökat utbyte mellan 

intressenter. 

Det krävs allt mer dialog och sam
verkan med andra relevanta parter 
för att uppnå efekter inom den 
skogliga sektorn. Skogsstyrelsen 
arbetar genom nationella och lokala 
sektorsdialoger och andra arenor för 
att skapa gemensam kraft. Under 
2021 genomfördes 31 nationella 
dialoger med ledningarna för olika 
skogsföretag och icke statliga intres
senter. Ett annat konkret exempel 
är samverkansprocessen i Gröna steg 
inom Levande skogar. För mer 
exempel se ”Dialog och samverkan” 
i kapitel 13, Policyutveckling. 

Digitalisering 

Långsiktigt mål: Våra tjänster och 

de data om skogen vi tillhanda

håller är digitala samtidigt som 

vi efektiviserar vår verksamhet 

genom att nyttja digitaliseringens 

möjligheter. 

En utredning om digitaliseringens 
möjligheter avrapporterades i början 
av året.[2] Rapporten lyfter fram 
behovet av att utveckla dataför
sörjning och den digitala infra
strukturen för hela skogssektorn. 
Dataförsörjning, datalagring, data
utbyte, innovationslabb med fera 
frågor behöver hanteras gemensamt 
för att sektorn ska kunna utnyttja 
digitaliseringens möjligheter. 

2  Rapporten Digitaliseringens möjligheter 2021-02-15 (Diarienummer 2020/2534) 

Konceptet grön skogsbruksplan 
som etablerades under 1990talet 
behöver uppdateras för att uppfylla 
dagens krav från såväl markägare 
som samhälle och mot slutet av året 

inleddes processen mot en ny plan
modell och gemensam infrastruktur 
för digitalisering. 

Geodata 
Utvecklingen inom Skogsstyrelsens 
geodataförsörjning är en viktig del 
av grunden för myndighetens digi
taliseringsarbete. Detta beskrivs i 
kapitel 12, Geodataförsörjning. 

E-tjänster
Mina sidor för skogsägare är vår 
viktigaste etjänst. Den har under 
2021 genomgått en väsentlig för
nyelse och utveckling som kommer 
innebära förenklingar och nya 
möjligheter för användarna, främst 
skogsägarna. Arbetet fortsätter 
under 2022. Den utveckling som 
skett under 2021 beskrivs närmare i 
kapitel 6, Rådgivning. 

I slutet av året lanserades en tjänst 
där markägare på eget initiativ kan 

anmäla intresse för skydd av skog. 
De öppna kartorna Skogens pärlor, 
Skogliga grunddata och Skador på 
skog har nu sammanlagt över 1 000 
användare per dag. En undersök
ning under hösten bekräftade att 
tjänsterna är mycket uppskattade i 
skogsbruket.  

Artifciell intelligens 
och digital innovation 
Skogsstyrelsen har utvecklat sitt 
arbete med artifciell intelligens (AI) 
under året, främst genom aktiviteter 
kopplade till skador på skog. Projek
tet Geodata för skogsskador har varit 
drivande i skapandet av AI Model 
Factory, en miljö som möjliggör 
hantering av AIprojekt i alla stadier. 
Miljön medför en kortare start
sträcka för att initiera nya aktiviteter 
och gör det möjligt att fera partners 
kan vara inne och jobba samtidigt, 
oberoende av varandra. 
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Mina sidor för skogsägare är vår viktigaste e-tjänst. Den har under 2021 genomgått en 
väsentlig förnyelse och utvecklingen fortsätter under 2022. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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Skogsstyrelsen har också blivit part
ner i AI Innovation of Sweden, vilket 
innebär tillgång till expertstöd inom 
samarbetet. 

Skogsstyrelsen har genomfört en 
förstudie kring om, och i så fall hur, 
förutsättningar för naturvärden i 
skogen kan kartläggas med hjälp av 
nationella och heltäckande data
underlag. Förstudien visar att det 
fnns potential, men att utmaning
arna är stora. 

Skogsstyrelsens roll som sektors
myndighet ger oss möjlighet att koppla 
samman AIteknik med praktisk 
nytta, vilket väckte stort intresse på 
den internationella konferensen AI 
Summit 2021[3]. Där berättade Skogs
styrelsens generaldirektör om vårt 
arbete med AI. 

3  AI SUMMIT 2021 | AI Sweden 

Skogsstyrelsen har de senaste tre 
åren fått medel från Vinnova för 
att tillsammans med SLU utveckla 
ett skogsdatalabb[4]. Under oktober 
beviljades ytterligare medel för 
fortsatt utveckling fram till 2023. 
Data som samlas in med laserskan
ning och satelliter förädlas till nya 
efterfrågade produkter och verktyg 
för skoglig planering. 

4   Nationellt Skogsdatalabb, https://skogsdatalabbet.se/ (Hämtad 2021-01-11) 

Skogsdatalabbet är en nationell 
resurs som ska underlätta använd
ningen av data om skogen. Data ska 

till exempel anpassas för arbete 
med artifciell intelligens och kan 
bland annat bidra till bättre analy
ser av skadeinsekter. Se kapitel 12, 
Geodataförsörjning. Skogsstyrelsen 
medverkade också i två av fyra utma
ningar i årets Hack for Sweden.  

Skogsstyrelsen har under 2021, 
tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, genomfört lyckade 
tester med artifciell intelligens 
(AI) för att hitta kulturlämningar. 
Testerna utfördes med en av Skogs
styrelsen framtagen AImodell. 

Skogsstyrelsen har även inlett 
ett samarbete med bland annat 
Riksantikvarieämbetet, Linné
universitetet och SLU för fortsatt 
utveckling och test av AI som ett 
redskap för att hitta kulturlämningar 
i skogsmarken. 

Skogsstyrelsens digitaliserings
arbete sker i allt större utsträckning 
i samverkan med omvärlden. 
Se kapitel 12, Geodataförsörjning. 
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Skärmklipp från den mycket uppskattade 
tjänsten ”Skogliga grunddata”. 
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Myndighetens långvariga arbete med att 
digitalisera arbetsplatserna gav förutsätt-
ningar att hantera covid-19-pandemin. 

En digital arbetsmiljö 
Skogsstyrelsens långvariga arbete 
med digitalisering av arbetsplatserna 
gav förutsättningar att hantera 
covid19pandemin. Förutom det 
personliga arbetet har även intern 
och extern samverkan fungerat väl. 

Antalet digitala möten har ökat 
väsentligt från cirka 2 000 per månad 
2019 till cirka 5 000 per månad 
2021. Bland annat har digitala chefs
informationer genomförts löpande. 
Se diagram 5:6. 

D I AG R A M  5 : 6 .  A N TA L D I G I TA L A M Ö T E N  
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

 

RESULTAT, KONTROLLOMRÅDEN 

Kontrollområden är de områden 
som Skogsstyrelsen anser viktiga 
att bevaka under året. Det kan till 
exempel röra sig om regeringskrav 
på leverans eller viktiga leveranser 
som kan få följdefekter. De kontroll
områden, inklusive mått och accep
tabla nivåer, som beslutades inför år 
2021 framgår av tabell 5:7. 

Inventering, uppföljning 

Målet var att samtliga tre regioner 
skulle genomföra utlottade ärenden 
inom tre olika inventeringstyper. 
Acceptabel nivå har näst intill nåtts, 
endast en mindre avvikelse. 

Hänsynsuppföljning 
Målet var att inventera 511 objekt 
efter avverkning. 500 objekt har 
inventerats. Målsättningen har 
näst intill uppnåtts. Se kapitel 11, 
Statistik och datainsamling. 

Hänsynsuppföljning kulturmiljöer 
Målet var att inventera 500 objekt 
efter avverkning. 500 objekt har 
inventerats. Målsättningen har 
uppnåtts. Se kapitel 11, Statistik 
och datainsamling. 

Återväxtuppföljning 
Målet var att inventera 478 objekt. 
478 objekt har inventerats. Målsätt
ningen har uppnåtts. Se kapitel 11, 
Statistik och datainsamling. 

Tillsynsplan 

2021 års tillsynsplan innehöll 
miniminivåer på åtta olika tillsyns
aktiviteter per region. För att klara 
målsättningen krävdes att minst två 
regioner klarade samtliga minimi
nivåer och att en region klarade sju 
miniminivåer av åtta. En region 
uppnådde samtliga miniminivåer och 
två regioner klarade sju miniminivåer 
av åtta. För en region saknas ett beslut 
om hänsyn till rennäringen och för en 

annan region saknades två kommu
nikationer om åtgärder mot skadliga 
insekter. Målsättningen att två av tre 
regioner skulle klara tillsynsplanen 
uppnåddes därmed inte. Se vidare 
kapitel 10, Ärendehandläggning och 
tillsyn, för mer analys av utfallet. 
Acceptabel nivå bedöms ha nåtts, 
dock med mindre avvikelse gällande 
regional fördelning. 

Hyggesfritt 

Målet var att bedriva verksamhet 
inom hyggesfritt i linje med den 
budget som var lagd för området på 
förvaltningsanslaget, 10,9 miljoner 
kronor. Acceptabel nivå bedöms 
ha nåtts då utfallet är 10,6 miljoner 
kronor. 

På grund av covid19pandemin 
har fysiska träfar varit svåra att 
genomföra. Men ett stort antal 
digitala träfar har genomförts med 
gott resultat och årets olika verk
samhetsmål för hyggesfritt har också 
uppnåtts. En stor del av aktiviteterna 
har genomförts i samverkan med 
andra aktörer inom skogssektorn. 

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 vid månadsuppföljning
arna under året men genomgående 
på en mycket låg nivå. Det fanns vid 
årets slut inga öppna ärenden, vilket 
innebär att målet har nåtts. 

Förvaltningsanslag 1:1 

Acceptabel nivå för detta kontroll
område är att anslagsbelastningen 
inte ska avvika från budget med mer 
än 3 procent (16 miljoner kronor). 
Utfallet för förvaltningsanslaget 
1:1 under 2021 har inneburit ett 
anslagssparande som uppgår till 
cirka 28 miljoner kronor, vilket 

motsvarar cirka 5 procent av årets 
tilldelning och budget. Målet har 
därför inte uppnåtts. Se anslags
redovisningen i kapitel 15, 
Finansiell redovisning. 

Uppdragsresultat 

Det ekonomiska utfallet för den 
skogliga uppdragsverksamheten 
(exklusive uppdrag inom arbets
marknadsverksamheten) är ett över
skott på 2,6 miljoner kronor jämfört 
med mål och budget på 0,9 miljoner 
kronor. Acceptabel nivå har därför 
nåtts. Det positiva resultatet är 
framför allt hänförligt till produkt
området Övriga tjänster. Se vidare 
kapitel 14, Uppdragsverksamhet. 

TA B E L L 5 : 7.  KO N T R O L LO M R Å D E N  

Kontrollområde Mått 

Inventering,  
uppföljning 

Antal regioner   
som följer plan 

Tillsynsplan Antal regioner   
som följer plan 

Hyggesfritt Tilldelad budget följs   
inom Hyggesfritt 

Hantering av  
avvikelser   
och externa  
synpunkter 

Faktisk handläggning av  
avvikelser och externa  
synpunkter jämfört med det  
sätt som är beslutat 

Förvaltnings 
anslag 1:1 

Anslagsbelastning   
1:1anslaget 

Uppdrags 
verksamhet 

Resultat UVskog. 
Tjänstgöringsdagar UVskog  
exkl. UVGK 

Arbetsmiljö Utfall arbetsbelastning i  
temperaturmätningar 

Utvecklings 
projekt 

Prioriterade projekt   
följer plan 

Handläggning Antalet ansökningar om  
avverkning som tar längre   
än 6 månader att handlägga  
ska inte öka jämfört med   
den 15 september 2020. 

Naturnära jobb Platsuppfyllnad,  
Anslagsbelastning 1:2 ap 4 

Fjällnära skog Andel areal utbetald   
ersättning av totalt   
nekad areal. 
Andel handlagd areal av  
totalt inkomna/liggande  
ärenden. 

Områdesskydd Beslutad ersättning 

Naturvårdande  
skötsel 

Tecknade avtal 

ÅRSREDOVISNING 2021
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

Uppdragsvolym 

Området mäter antal operativa tjänst
göringsdagar för villkorsanställda 
inom den skogliga uppdragsverk
samheten (exklusive uppdrag inom 
arbetsmarknadsverksamheten). 
Utfallet för 2021 är 9 968 dagar, 
jämfört med budget på 9 807 dagar, 
varför målet bedöms ha nåtts. 
Se kapitel 14, Uppdragsverksamhet. 

Arbetsmiljö 

Kontrollområdet utgår från en av tre 
parametrar, upplevd arbetsbelastning, 
som mäts i regelbundna så kallade 
temperaturmätningar som skickas 
till alla medarbetare på myndigheten. 
Utfallet har under stora delar av året 
legat något över den acceptabla nivån 
på 3 procent, då mellan 2 och 5 procent 
av de anställda angett för hög arbets
belastning. Vid årets sista månadsupp
följning var utfallet 3,3 procent varför 
målet inte fullt ut är uppnått. 

Utvecklingsprojekt 

Skogsstyrelsens portföljhantering har 
under 2021 följt ett antal utveck
lingsinsatser, avseende om dessa 
fortlöpt enligt tidplan, hållit budget 
samt följt leveransplan. Under året 
har fera projekt signalerat om tids, 
budget eller leveransproblem av 
mindre karaktär. Problemen har dock 
hanterats av projektledare och styr
grupper. 5 av 20 projekt har under året 
fått beslut om avsevärt senarelagda 
sluttidpunkter, på grund av resurs
och leveransproblem, vilket gör att 
målet inte kan anses fullt uppnått. 

Handläggning 

Detta kontrollområde mäter antalet 
ansökningar om avverkning som tar 
längre än sex månader att handlägga. 
Ambitionen är att antalet ärenden 
inte ska öka jämfört med den 15 
september 2020. Utfallet för 2021 
är 314 ärenden, vilket med god mar
ginal är lägre än jämförelsepunkten 

2020, 584 ärenden. Målet bedöms 
vara uppnått. Se vidare kapitel 10, 
Ärendehandläggning och tillsyn. 

Naturnära jobb – Antal medarbetare 

Detta kontrollområde följer antal 
medarbetare i arbetslagen inom 
distrikten. Under året har Skogs
styrelsen haft svårt att leva upp till 
de satta målen och myndigheten 
har heller inte kunnat följa periodi
serad budget fullt ut. Detta beror i 
huvudsak på tre faktorer; pandemin, 
osäkerhet i vilken budget som skulle 
beslutas inför 2022 samt svårigheter 
i delar av landet att få deltagare anvi
sade från Arbetsförmedlingen. Målet 
justerades under året till att vid årets 
slut ha 429 deltagare. Utfallet per 31 
december var 361 deltagare, vilket 
gör att målet inte fullt ut är nått, och 
inte heller har kunnat nås under 
större delen av året.    

Naturnära jobb – anslagsutnyttjande 

Förbrukningen på anslagsposten 1:2 
ap. 4 har under i stort sett hela året 
legat lågt i förhållande till budget. 
Det är kopplat till medarbetarantalet 
vilket begränsats av pandemin och 
osäkra förutsättningar, se ovan. 

Det slutliga sparandet per 31 decem
ber 2021 blev cirka 17 miljoner 
kronor (15 procent av tilldelningen), 
vilket gör att målet inte har nåtts. 
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Antalet medarbetare i Naturnära jobb var totalt 361, vilket gör att det uppsatta målet på 429 
deltagare inte kunde nås trots att det justerades ned under året. 

Fjällnära 

Skogsstyrelsen har under 2021 
använt två nyckeltal i den nationella 
uppföljningen för att följa ärende
handläggningen i fjällnära. 2021 är 
det första året vi gör denna upp
följning och det har därför funnits 
begränsningar i de slutsatser som 
kunnat dras då jämförelsetal saknats. 
Värdet av nyckeltalen bedöms bli 
större under 2022. Per 31 december 
hade utbetalning skett för cirka 20 
procent av den areal där Skogssty
relsen nekat avverkningstillstånd 
och markägaren har rätt till ersätt
ning. Cirka 53 procent av areal som 
anmälts inom fjällnära sedan 1 juni 
2020, hade vid utgången av 2021 
handlagts fram till beslut. 

Områdesskydd 

De medel som fördelats för ersätt
ningar för bildande av formellt skydd 
nyttjades inte helt 2021. Under 
inledningen av året bedömdes det 
fnnas medelsbrist på den aktuella 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

anslagsposten (som också fnansie
rar ersättningar inom fjällnära och 
artskydd med mera). Detta gjorde 
att arbetet med beslut om formellt 
skydd i praktiken påbörjades först 
efter den ändring av regleringsbrevet 
i juni där ytterligare 365 miljoner 
kronor tilldelades på anslagsposten. 

De delposter som belastar anslags
posten är komplexa och Skogsstyrelsen 
har inte full rådighet över ärende
infödet i fjällnära och artskydd. 
Av detta skäl har beslutsfattandet 
om formella skydd behövt begränsas 
även under hösten, i avvaktan på 
uppdaterade prognoser om ärende
inföde och beslutstakt för andra 
ärendetyper. I den budgetjustering 
som gjordes efter ändring av reg
leringsbrevet i juni avsatte Skogs
styrelsen 149 miljoner kronor för 
bildande av formella skydd. Utfallet 
för 2021 blev 130 miljoner kronor, 
vilket gör att målet inte har nåtts. 
Se vidare kapitel 8, Områdesskydd. 

Naturvårdande skötsel 

Målet för året var att teckna nya 
uppdragsavtal om naturvårdande 
skötsel på 25 miljoner kronor. Målet 
uppnåddes inte, då avtal om 16 mil
joner kronor tecknades. Resultatet 
beror delvis på att de ekonomiska 
förutsättningarna saknades i början 
av året och delvis på att arbetet med 
bekämpning av granbarkborre i 
skyddade områden fått prioriteras. 
Se kapitel 8, Områdesskydd. 

GENOMFÖRDA STRATEGISKA 

EFFEKTUTVÄRDERINGAR 

Under 2021 har tre utvärderingar 
avseende strategiska efekter genom
förs rörande: 

• nationella samverkansprojektet Mera tall 

• beslut om bekämpningsområden för 

granbarkborreskador 

• erfarenheter från åtgärder för att 

begränsa granbarkborreskador 

De tre efektutvärderingarna har gjorts  
inom fokusområdena Minskade skogs-
skador samt Mer vitala och produktiva 
skogar. De tre enskilda utvärderings
rapporterna kommer även att redo
visas i en sammanfattningsrapport 
våren 2022. 

En genomgående slutsats från de 
utvärderade projekten är att samver
kan både lyfts fram som ett positivt 
resultat i sig och ses som en viktig 
framgångsfaktor för att åstadkomma 
förändring och därmed ge efekter i 
skogen. Utvärderingarna visar dock 
att det också fnns förbättringspoten
tial i förberedelsearbetet inför olika 
projekt för att bedöma om samverkan 
alltid är den bästa metoden att nå 
önskad efekt samt i vilken form en 
samverkan i så fall ska ske. Kunskaps
höjande och informativa åtgärder 
ger enligt utvärderingarna ofta bättre 
efekt än regleringar. Men bäst efekt 
har en kombination av kunskaps
höjande och informativa åtgärder 
tillsammans med andra styrmedel. 

För bästa efekt bör de olika styr
medel som används samordnas och 
följas upp mer systematiskt än idag. 
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MEDVERKA I SAMHÄLLS

PLANERINGEN 

I Skogsstyrelsens instruktion fram
går att ”myndigheten ska medverka 
i frågor om samhällsplanering för en 
hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser”. 

På nationell nivå samverkar Skogs
styrelsen med berörda myndigheter 
som exempelvis Boverket, Natur
vårdsverket och Energimyndigheten 
i frågor om samhällsplanering, 
exempelvis inom ramen för samver
kan initierad från Miljömålsrådet. 
Skogsstyrelsen lämnar som remiss
instans i relevanta fall yttranden i 
frågor om samhällsplanering. 

Skogsstyrelsen tar också fram 
skogliga konsekvensanalyser (SKA) 
med jämna mellanrum. De beskri
ver möjligt framtida nyttjande av 
skogen i form av ett antal scenarier 
och används i olika sammanhang 
av fera intressenter. Skogsstyrelsen 
tillhandahåller även skoglig geogra
fsk information som kan användas i 
samhällsplaneringen på såväl natio
nell som regional nivå. 

På regional och lokal nivå samver
kar Skogsstyrelsen med regionerna, 
länsstyrelserna och kommunerna. 
Detta görs till exempel inom ramen 
för vårt arbete med regional utveck
ling, regionala skogsstrategier och 
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KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur. Skogsstyrelsen lämnar 
som remissinstans i relevanta fall 
yttranden om exempelvis kommu
nala översiktsplaner. 

Skogsstyrelsen ser behov av att 
tydliggöra rollen och ansvaret samt 
stärka kompetensen kopplat till 
uppgiften att medverka i frågor om 
samhällsplanering. 

ANSTÄLLDA INOM 

SKOGSSTYRELSEN 

Antalet anställda inklusive anvisade 
31 december år 2021 var 1 286, varav 
513 kvinnor och 773 män. Det är en 
fortsatt ökning av antalet anställda 
jämfört med de två senaste åren. 
Ökningen av antalet anställda beror 
främst på en uppstart av arbetsmark
nadsprojektet Naturnära jobb. 

Antalet anställda 31 december år 
2021, exklusive anvisade via Arbets
förmedlingen, var 829 (805 år 2020), 
varav 365 kvinnor och 464 män. 
Antalet årsarbetskrafter under året 
var 1 161. Medelåldern var 47 år (48 
år 2020). Se mer i tabell 5:8. 

TA B E L L 5 : 8 .  A N ST Ä L L DA ,  A N D E L K V I N N O R  O C H  M Ä N ,  
A N ST Ä L L DA M E D  K Ä R N -  O C H  L E D N I N G S KO M P E T E N S  

2021 2020 2019 

Antal anställda (inklusive anvisade) per 31/12 1 286 1 196 827 

-kvinnor 513 467 334 

-män 773 729 493 

Antal årsarbetskrafter 1 161 863 781 

-kvinnor 443 319 283 

-män 718 544 498 

Genomsnittsålder 47 48 48 

-kvinnor 45 45 46 

-män 47 48 50 

Anställda med kärnkompetens*), (%) 

-kvinnor 39 37 38 

-män 61 63 62 

Anställda med ledningskompetens**), (%) 

-kvinnor 42 41 45 

-män 58 59 55 

*) 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. 

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro under 2021 låg på 
4,04 procent. Det är en stor ökning 
jämfört med 2020 (2,44). Majorite
ten av sjukfrånvaron återfnns bland 
medarbetare i arbetsmarknads
projektet. En förklaring till den 
ökade sjukfrånvaron kan vara att 
dessa medarbetare inte kan arbeta 
hemifrån och eftersom samhället har 
levt med pandemirestriktioner hela 
året kan det ha gett utslag i statisti
ken. Se mer i tabell 5:9. 

TA B E L L 5 : 9.  S J U K F R Å N VA R O  

2021* 2020* 2019 

Total sjukfrånvaro, procent 4,3 2,4 3,6 

-kvinnor 5,1 2,8 4,2 

-män 3,8 2,2 3,2 

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)   
i förhållande till total sjukfrånvaro, (%) 32,3 64,0 43,1 

-kvinnor - - 45,1 

-män  - - 41,4 

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år   
 eller yngre, (%) 5,7 2,5 3,6 

-kvinnor - - 2,4 

-män  - - 4,1 

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30–49 år, (%) 4,5 2,7 4,3 

-kvinnor - - 5,2 

-män  - - 3,5 

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år   
eller äldre, (%) 3,9 2,1 2,9 

-kvinnor - - 2,9 

-män - - 2,9 

*) Från 2020 redovisas endast kön på den totala sjukfrånvaron, på grund av byte av lönesystem. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 

I följande kapitel redovisas utförd 
verksamhet per verksamhetsområde. 
Verksamheten under år 2021 sam
manfattas i sifror enligt tabell 5:10 
på kommande sidor. 
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2021 2020 2019 

TA B E L L  5 : 1 0.  SA M M A N ST Ä L L N I N G  AV V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  T K R  

2021 2020 2019 

Rådgivning 1, 3) 

Årsarbetskraft, totalt 56 45 54 

Årsarbetskraft, män 35 29 35 

Årsarbetskraft, kvinnor 21 16 19 

Intäkter av anslag 60 350 48 317 54 081 

Övriga intäkter 7 447 7 289 10 653 

Kostnader 67 797 55 606 64 734 

Resultat 0 0 0 

Kommunikation 3) 

Årsarbetskraft, totalt 10 9 9 

Årsarbetskraft, män 2 2 3 

Årsarbetskraft, kvinnor 8 7 6 

Intäkter av anslag 17 865 15 953 13 961 

Övriga intäkter 51 54 104 

Kostnader 17 916 16 007 14 065 

Resultat 0 0 0 

Ärendehantering och tillsyn 2, 3) 

Årsarbetskraft, totalt 132 120 128 

Årsarbetskraft, män 83 77 84 

Årsarbetskraft, kvinnor 49 43 44 

Intäkter av anslag 144 259 130 945 135 569 

Övriga intäkter 922 1 350 1 891 

Kostnader 145 206 132 309 137 462 

Resultat -25 -14 -2 

Inventering, uppföljning och utvärdering 3) 

Årsarbetskraft, totalt 24 44 39 

Årsarbetskraft, män 15 30 24 

Årsarbetskraft, kvinnor 9 14 15 

Intäkter av anslag 28 664 53 708 36 393 

Övriga intäkter 257 268 663 

Kostnader 28 921 53 976 37 056 

Resultat 0 0 0 

 Statistik 3) 

Årsarbetskraft, totalt 6 4 4 

Årsarbetskraft, män 4 2 3 

Årsarbteskraft, kvinnor 2 2 1 

Intäkter av anslag 7 995 4 504 4 310 

Övriga intäkter 16 61 0 

Kostnader 8 011 4 565 4 310 

Resultat 0 0 0 

Områdesskydd 

Årsarbetskraft, totalt 58 66 47 

Årsarbetskraft, män 33 43 27 

Årsarbetskraft, kvinnor 25 23 20 

Intäkter av anslag 4) 558 355 225 433 278 267 

Övriga intäkter 403 6 297 435 

Kostnader 558 758 231 730 278 702 

Resultat 0 0 0 

 Ekonomiskt stöd – 
inklusive LBP behörig myndighet 

Årsarbetskraft, totalt 28 28 28 

Årsarbetskraft, män 10 13 12 

Årsarbetskraft, kvinnor 18 15 16 

Intäkter av anslag 4) 31 392 33 128 28 651 

Övriga intäkter 85 151 383 

Kostnader 31 477 33 279 29 034 

Resultat 0 0 0 

Geodataförsörjning 3) 

Årsarbetskraft, totalt 15 14 2 

Årsarbetskraft, män 8 8 1 

Årsarbteskraft, kvinnor 7 6 1 

Intäkter av anslag 27 936 16 184 12 558 

Övriga intäkter 2 245 938 12 

Kostnader 30 181 17 122 12 570 

Resultat 0 0 0 

Policyutveckling och extern samverkan 3) 

Årsarbetskraft, totalt 140 142 147 

Årsarbetskraft, män 83 80 87 

Årsarbetskraft, kvinnor 57 62 60 

Intäkter av anslag 173 194 163 184 152 154 

Övriga intäkter 22 926 17 998 29 487 

Kostnader 196 120 181 182 181 641 

Resultat 0 0 0 

Resultat Ofentligrättslig verksamhet  
och kapitalförändring  -25 -14 -2 



SKOGSSTYRELSEN  45 ÅRSREDOVISNING 2021

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT 

FO RTS Ä T T N I N G .  TA B E L L  5 : 1 0   

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Skogliga tjänster  

Årsarbetskraft, totalt 60 55 61 

Årsarbetskraft, män 48 46 51 

Årsarbetskraft, kvinnor 12 9 10 

Övriga intäkter 76 311 77 104 84 204 

Kostnader 73 717 76 408 81 271 

Resultat 2 594 696 2 933 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster  

Årsarbetskraft, totalt 64 82 104 

Årsarbetskraft, män 58 72 92 

Årsarbetskraft, kvinnor 6 10 12 

Övriga intäkter 37 224 33 670 45 728 

Kostnader 37 155 33 035 45 839 

Resultat  69 635 -111 

Naturnära jobb 

Årsarbetskraft, totalt 398 102 9 

Årsarbetskraft, män 264 71 7 

Årsarbetskraft, kvinnor 134 31 2 

Intäkter av anslag 94 957 46 076 0 

Övriga intäkter 139 019 23 639 6 555 

Kostnader 233 976 69 731 19 624 

Resultat  0 -16 -13 069 

Tjänsteexport  

Årsarbetskraft, totalt 0 0 0 

Årsarbetskraft, män 0 0 0 

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 0 

Övriga intäkter  55 259 183 

Kostnader 54 263 71 

Resultat 1 -4 112 

Resultat Uppdragsverksamhet 2 664 1 311 -10 135 

Fastighetsförvaltning 

Årsarbetskraft, totalt 4 5 6 

Årsarbetskraft, män 3 4 5 

Årsarbetskraft, kvinnor 1 1 1 

Övriga intäkter 7 207 4 810 6 673 

Kostnader 7 372 8 499 10 604 

Resultat Fastighetsförvaltning -165 -3 689 -3 931 

Ledning- och stödfunktioner   
(intern verksamhet) 5) 

Årsarbetskraft, totalt 166 147 143 

Årsarbetskraft, män 72 67 67 

Årsarbetskraft, kvinnor 94 80 76 

Totalt 

Årsarbetskraft, totalt 1 161 863 781 

Årsarbetskraft, män 718 544 498 

Årsarbetskraft, kvinnor 443 319 283 

Intäkter av anslag 6) 1 144 967 737 432 715 944 

Övriga intäkter 6) 294 168 173 888 186 971 

Kostnader 1 436 661 913 712 916 983 

Resultat 2 474 -2 392 -14 068 

1) Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer.   
2) Här ingår ofentligrättslig verksamhet.  
3) Geodata redovisas enligt en ny modell från och med 2021. Jämförelsetal har uppdaterats för 2020 och påverkar Rådgivning, Kommunikation, Tillsyn, Inventering, Statistik och Policyutveckling.  

    Det är inte möjligt att uppdatera jämförelsevärden 2019.   
4) Här ingår även fnansiering med anslag 1:1.   
5) Här redovisas årsarbetskraft för ledning och stöd. Kostnader för ledning och stöd är fördelade på operativ  verksamhet.  
6) Summan av intäkter av anslag och övriga intäkter är lika med verksamhetens intäkter i resultaträkningen. 
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KAPITEL 6:  RÅDGIVNING 

K A P I T E L  6  

RÅDGIVNING 

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 fnansierats med 

ordinarie myndighetsmedel och med 
medel från landsbygdsprogrammet 
samt med medel från det nationella 
skogsprogrammet. Rådgivning 
förekommer också i projekt inom till 
exempel regional utveckling 

I rådgivningsverksamheten ger 
Skogsstyrelsen konkreta råd, för
medlar kunskaper, påverkar attityder 
och stödjer önskvärda beteenden. 
Via fysiska träfar och distansträfar, 
kommunikation via webb, Skogs
styrelsens tidning Skogseko och 
förlagsprodukter förmedlar vi till 
skogsbrukarna hur man kan bidra till 
en hållbar utveckling i skogen. 

Att erbjuda bra och kundanpassade 
digitala tjänster och kurser blir allt 
viktigare inom rådgivningsverksam
heten. Genom att fortsätta utveckla 
och erbjuda service digitalt når vi ut 
till fer. Etjänsterna ger användarna 
mer kunskap om sin egen skog, möj
lighet att hantera ärenden digitalt 
och stöd för att planera bra åtgärder 
i skogen. 

Individuell objektsanknuten 
rådgivning utgör sedan några år en 
ganska liten del av verksamheten. 
Det sker nästan enbart kopplat till 
stödärenden eller inom arbetet med 
hyggesfritt skogsbruk. 

Under 2021 har pandemin 
fortsatt att påverka förutsätt
ningarna för rådgivning. 
I stort sett alla grupp
aktiviteter har skett digitalt 
på distans. Det är en råd
givningsform som visat sig 
fungera bra och vi får 
kontakt med grupper av 
skogsägare som är mindre 
frekventa på traditionella 
skogsträfar. Sammantaget har 
rådgivningen ändå haft en betydligt 
mindre omfattning jämfört med 
innan pandemin. Utfallet 2021 är 
dock högre än 2020 som ju också 
påverkades starkt av pandemin. 
Se tabell 6:2. 

Förutom den operativa rådgiv
ningen som till stor del handlat om 
att förebygga och hantera skogs
skador, att öka användningen av 
hyggesfria metoder och om miljö
vårdande skötsel så har mycket 

arbete ägnats åt att förbereda 
kampanjen Smart skogsbruk som 
lanserades i slutet av oktober. 

RÅDGIVNING OCH KUNSKAPS

FÖRMEDLING TILL SKOGSBRUKARE 

Det allra mesta av rådgivningen till 
skogsbrukare är kopplad till något 
av de fokusområden som Skogs
styrelsen arbetat med under året. 
Fördelningen av deltagare på de 
olika fokusområdena framgår av 
tabell 6:1. 

TA B E L L 6 : 1 .  R Å D G I V N I N G S D E LTAG A R E  F Ö R D E L AT P Å  FO KU S O M R Å D E N  

Fokusområde Deltagare Kvinnor Män 
Annat/vill 

ej ange 

Minskade skogsskador 1 172 371 789 12 

Mer vitala och produktiva skogar 747 207 535 5 

Mer varierat skogsbruk 2 326 724 1 546 56 

Bättre miljöhänsyn 1 218 379 832 7 

Ej kopplat till något av fokusområdena 426 66 347 13 

Totalt 5 889 1 747 4049 93 
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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.” 
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KAPITEL 6:  RÅDGIVNING 

Några av de viktigaste av rådgivnings
aktiviteterna som gjorts för att stötta 
fokusområdena beskrivs närmare 
nedan. 

Rådgivning och kunskaps  

förmedling om skogsskador 

Rådgivning kopplat till granbark
borreskador har haft högsta prio
ritet i de mest drabbade områdena 
Svealand och Götaland. Rådgiv
ningen var en del av projektet Stoppa 
borrarna som Skogsstyrelsen driver 
i samverkan med ett 25tal myndig
heter, skogsföretag och organisatio
ner. Stoppa borrarna har genomfört 
webbinarier och digitala skogsträfar 
både i egen regi och i samverkan 
med andra aktörer. I maj anordnades 
Granbarkborreveckan med digitala 
föreläsningar och experter från en 
rad olika företag, organisationer 
och myndigheter som svarade på 
frågor om granbarkborre. Förutom 
rådgivning har Stoppa borrarna haft 

stort fokus på kommunikations
insatser via olika kanaler och att ta 
fram rådgivningsmaterial som till 
exempel flmer. 

Den största delen av deltagarna 
inom fokusområdet Minskade skogs-
skador är kopplade till granbark
borreskadorna. Skogsstyrelsen har 
också bedrivit rådgivning om vilt
skador inom koncepten Mera tall och 
Skog och vilt i balans. Mer om arbetet 
kring skogsskador fnns beskrivet i 
kapitel 13, Policyutveckling. 

Rådgivning för mer vitala 

och produktiva skogar 

Rådgivning kopplat till det här 
fokusområdet har dominerats helt av 
arbetet med kampanjen Smart skogs-
bruk. Kampanjen är en del i arbetet 
för hållbar ökad tillväxt. Detta arbete 
utgår från samverkansprocessen 
för ökad skogsproduktion där en 
större rådgivningssatsning var ett av 
förslagen för hur tillväxten kan ökas. 

Kampanjen är ett uppdrag inom det 
nationella skogsprogrammet och en 
liten del av fnansieringen kommer 
också från skogsprogrammet. 

En del av förberedelserna under 
2021 har varit träfar med skogs
tjänstemän runt om i landet. Syftet 
med dessa var att diskutera budska
pen i kampanjen och hitta former 
för samarbete inom ramen för sats
ningen. Smart skogsbruk lanserades 
i slutet av oktober och skogsägarna 
kan delta i digitala träfar, bedriva 
självstudier via webben och/eller ta 
del av ett stort antal olika flmer som 
tagits fram för satsningen. Inled
ningsvis arbetar vi med två teman; 
Aktiv skogsägare och Skogsskötsel för 
hög och säker tillväxt. 

Rådgivningen som redovisas för 
fokusområdet Mer vitala och produk-
tiva skogar i tabell 6:1 utgörs helt och 
hållet av insatser inför och under 
Smart skogsbruk. Kampanjen 
fortsätter under hela 2022. 
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Rådgivning kopplat till fokusområdet ”Mer vitala och produktiva skogar” har dominerats helt av arbetet med kampanjen ”Smart skogsbruk”. 
Kampanjen är en del i arbetet för hållbar ökad tillväxt. 

48 ÅRSREDOVISNING 2021
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Rådgivning för ett 

mer varierat skogsbruk 

Rådgivning kopplat till fokusområ
det Mer varierat skogsbruk har till 
största delen handlat om hyggesfritt 
skogsbruk. Utöver det så sker en del 
rådgivning kring skötsel av löv och 
blandskogar. Även rådgivning om 
skötsel av ädellövskog inkluderas i 
fokusområdet. 

För att bidra till ökad variation i 
skogsbruket erbjuder Skogsstyrelsen 
information och rådgivning om 
hyggesfritt skogsbruk. I samverkan 
med andra aktörer utvecklar vi 
kunskapen om hyggesfria metoder, 
bland annat genom att skapa 
demonstrations och försöksområ
den. På samtliga Skogsstyrelsens 
distrikt fnns rådgivare med goda 
kunskaper om hyggesfritt skogsbruk, 
som skogsägare, yrkesverksamma 
och andra intresserade kan vända 
sig till. 

Normalt sker rådgivningen om 
hyggesfritt skogsbruk i fält, på 
informationsträfar, via distans
utbildningar på webben och i 
form av temadagar. På grund av 
covid19pandemin har möjlig
heterna att träfas fysiskt varit 
begränsade under 2021. 

Framför allt är det träfar och tema
dagar i fält som bara har kunnat 
genomföras i begränsad omfatt
ning. Arbetet med skogsträfar som 
distansträfar via Skype har under 
2021 kunnat genomföras med lyckat 
resultat. 

Rådgivningen har nått fram till 
1 730 deltagare fördelat på 548 
kvinnor och 1 151 män. 

Arbetet för ett mer varierat 
skogsbruk handlar också om att öka 
intresset för skötsel med inriktning 

på löv och blandskogar. Under 
året har Skogsstyrelsen hållit ett 
antal träfar runt om i landet med 
det temat. Vi har också genomfört 
individuell rådgivning om skötsel av 
ädellövskog. Totalt har rådgivning 
om löv och blandskog samlat 596 
deltagare, fördelat på 176 kvinnor 
och 395 män. 

Arbetet med regeringsuppdraget 
Olika skogsbruksmetoder redovisas 
även i kapitel 13, Policyutveckling 
och i kapitel 5 Mål och resultat. 
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På samtliga Skogsstyrelsens distrikt fnns rådgivare med goda kunskaper om hyggesfritt 
skogsbruk, som skogsägare, yrkesverksamma och andra intresserade kan vända sig till. 

TA B E L L 6 : 2 .  R Å D G I V N I N G S D E LTAG A R E  F Ö R D E L AT P Å  K Ö N  O C H  M Å LG RU P P E R  

Antal deltagare 
2021 

Antal deltagare 
2020 

Antal deltagare 
2019 

Fördelning av 
deltagare 2021 (%) 

Fördelning målgrupper 

Skogsägare och deras anhöriga 3 510 3 450 11 898 60 

Skogstjänstemän 1 480 1 028 2 289 25 

Skogsarbetare och entreprenörer 170 87 624 3 

Övriga 729 340 1 165 12 

Summa 5 889 4 905 15 976 100 

Fördelning kön 

Kvinnor 1 747 1 386 4 041 30 

Män 4 049 3 519 11 935 69 

Annat/vill ej uppge 93   1 

Summa 5 889 4 905 15 976 100 
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Skogsstyrelsens rådgivning sker bland annat i fält, på informationsträfar, via distansutbildningar på webben och i form av temadagar. 
På grund av covid-19-pandemin har möjligheterna att träfas fysiskt varit begränsade under 2021. 

Rådgivning för bättre miljöhänsyn 

En viktig del i arbetet för bättre 
miljöhänsyn är att befästa samsyn 
i skogsbruket om hur målbilderna 
för god miljöhänsyn ska tillämpas. 
Det gör vi genom olika dialog
aktiviteter. Dessa kan ske i fält med 
enstaka verksamhetsutövare eller på 
företagsnivå. Tyvärr har utfallet för 
dialogerna blivit betydligt lägre än 
vad som var planerat. Det beror både 
på pandemin och på nedpriorite
ringar på grund av resursbrist. 

Rådgivningen inom det här fokus
området har dels handlat om olika 
träfar med teman som till exempel 
hänsyn till forn och kulturläm
ningar samt individuell rådgivning 
kopplat till Nokås-stöd eller stödet 
Skogens miljövärden. 

Skogens miljövärden 
Skogsstyrelsen driver projektet Råd-
givning inom skogens miljövärden 
med bidrag från landsbygdspro
grammet. Rådgivningen syftar till 
att förmedla kunskap till verksamma 
i skogsbruket som vill genomföra 

skötselåtgärder för att bevara, 
utveckla eller förstärka miljövärden. 
Rådgivningsinsatserna ska även 
stötta och motivera deltagarna att 
söka stödet Skogens miljövärden. 

Dokumentationen från rådgiv
ningen kan användas som en bilaga 
till ansökan om stöd och utgör ett 
viktigt underlag i handläggning och 
beslut om stöd. Rådgivningsinsatsen 
kommer att fortgå även under 2022. 
Se även kapitel 9, Ekonomiska stöd. 

Totalt genomfördes under året 
396 rådgivningar till 594 deltagare 
varav 138 kvinnor och 456 män. 
Deltagarna är inkluderade i sifran 
för rådgivning inom fokusområdet 
Bättre miljöhänsyn i tabell 6:1. 

Vem nås av rådgivning 

och kunskapsförmedling? 

Som framgår av tabell 6:2, var det 
totala antalet deltagare i rådgivning 
5 889 personer. Eftersom det före
kommer att samma person deltar i 
fera olika rådgivningsaktiviteter är 
antalet unika personer något lägre. 
Antalet deltagare har ökat med 20 

procent jämfört med föregående år. 
Jämfört med år 2019, innan pande
min, är dock årets utfall en minsk
ning med hela 63 procent. 

30% 
Så stor var andelen kvinnor som deltog i 
rådgivning under året. En positiv trend som 
till stor del bedöms bero på ett ökat inslag 
av digitala aktiviteter. 2019 var sifran 25%. 

Andelen kvinnor har fortsatt öka 
från 25 procent 2019, 28 procent 
2020 till 30 procent 2021. Den här 
trenden bedöms till stor del bero på 
ett ökat inslag av digitala aktivite
ter. Mönstret att andelen kvinnor 
är högre vid digitala möten än vid 
fysiska träfar har vi sett under en 
längre tid. Ökningen jämfört med 
föregående år beror dock i huvud
sak på andra orsaker då det var ett 
stort inslag av digital rådgivning 
redan under 2020. Några välbesökta 
skogsträfar speciellt riktade till 
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skogsägande kvinnor under 2021 
utgör ett väsentligt bidrag till att 
snittet fortsatt att öka. 

Skogsägare och deras anhöriga 
utgör den numerärt största gruppen, 
men det är ändå en relativt liten 
del av det totala antalet skogsägare 
som deltar i rådgivning under ett år. 
Antalet som nås av information och 
kunskapsförmedling på andra sätt, 
till exempel vid kortare möten eller 
mässor, via olika digitala kanaler, 
förlagsprodukter och Skogseko är 
betydligt högre. Andelen av del
tagarna som är yrkesverksamma 
inom skogsbruket har ökat. Det är 
positivt eftersom den gruppen är 
viktig att nå. De har stort infytande 
på hur skogarna sköts, och många av 
dem agerar själva som rådgivare till 
skogsägare. 

SKOGEN I SKOLAN 

Skogsstyrelsen har arbetat tillsam
mans med andra skogliga intressen
ter inom ramen för det nationella 
samverkansprogrammet Skogen i 
skolan för att sprida kunskaper om 
skogens alla värden till lärare, lärar
studenter och elever. 

Verksamheten bedöms bland 
annat vara viktig för näringens fram
tida kunskapsförsörjning. Under året 
har Skogsstyrelsen mött 158 lärare 
och 703 lärarstudenter inom Skogen 
i skolan. Av dessa var 622 kvinnor 
och 239 män. Antalet är lägre än 
normalt, vilket berodde på att många 
aktiviteter fck ställas in under året, 
främst på grund av pandemin. 

MINA SIDOR OCH ANDRA 

ETJÄNSTER 

Utveckling och förvaltning av digitala 
tjänster är en allt viktigare och större 
del av rådgivningsverksamheten. 
Mina sidor är den största och mest 
använda tjänsten. I den kan skogs
ägaren se samlad information om sin 

skogsfastighet, kartor och skogliga 
grunddata över sin skog, planera 
åtgärder och skicka in ärenden, till 
exempel avverkningsanmälan. 

Projektet Nya Mina sidor ska ta 
fram en helt ny version av Mina 
sidor. Projektet beräknas pågå minst 
till och med 2022 och utgår från 
användarna och deras behov. 
En ny väg in i Mina sidor, ny startsida 
och struktur för enklare navigering 
öppnades under året. Det ger en 
bra överblick över tjänster, senaste 
ärenden med mera. 

I slutet av året lanserades en tjänst 
där markägare på eget initiativ kan 
anmäla intresse för skydd av skog. 

Se även kapitel 4, Ledning och styr
ning, och kapitel 5, Mål och resultat. 

Etjänsternas användning 

och räckvidd 

Antalet digitalt inskickade ärenden 
via Mina sidor har under 2021 ökat 
med 22 procent jämfört med 2020. 
Antal inloggningar totalt har minskat 
med 6 procent och antal planeringar 
ligger på ungefär samma nivå som 
2020. Se tabell 6:3. Antalet besök 
på sidor under rubrikerna Äga skog 
och Bruka skog på Skogsstyrelsens 
webbplats har fortsatt att öka, om än 
i något långsammare takt än under 
föregående år, se tabell 6:4. 

TA B E L L 6 : 3 .  A N V Ä N DA R STAT I ST I K  F Ö R  M I N A S I D O R  

2021 2020 2019 

Antal inloggningar 113 659 120 974 110 575

   förändring i procent -6% +9% -4% 

Antal ärenden 6 380 5 236 5 088

   förändring i procent +22% +3% +2% 

Antal planeringar 8 645 8 544 9 098

   förändring i procent +1% -6% +1% 

TA B E L L 6 : 4 .  A N TA L E T S I DV I S N I N G A R  P Å  S KO G S ST Y R E L S E N S  W E B B P L ATS  

2021 2020 2019 

Webbsidorna Äga skog och Bruka skog 555 827 496 148 400 037

   förändring i procent +12% +24% +27% 

TA B E L L 6 : 5 .  V E R KSA 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 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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 56 45 54 

Årsarbetskraft, män 35 29 35 

Årsarbetskraft, kvinnor 21 16 19 

Intäkter av anslag 1:1 60 350 48 317 54 081 

Övriga intäkter 7 447 7 289 10 653 

Kostnader 67 797 55 606 64 734 

Resultat 0 0 0 

*) Jämförelsetal 2020 har uppdateras på grund av ny modell för Geodata. 
   Det är inte möjligt att uppdatera jämförelsetal för 2019. 
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”God kommunikation 
är ett viktigt stöd för 
ledning och verksam
het och för att föra ut 
en balanserad bild 
av Skogsstyrelsens 
arbete. Internt är 
kommunikation 
nödvändigt för att 
skapa förståelse 
för och delaktighet 
i myndighetens 
arbete och beslut.” 
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K A P I T E L  7  

KOMMUNIKATION 

God kommunikation är ett viktigt stöd för ledning och verksamhet och för att föra ut 
en balanserad bild av Skogsstyrelsens arbete. Internt är kommunikation nödvändigt 
för att skapa förståelse för och delaktighet i myndighetens arbete och beslut. 
Kommunikationen ska bidra till att Skogsstyrelsen når sina mål. 

Kommunikationsarbetet 2021 
har till stor del skett enligt 
plan trots den pågående 

pandemin. Antalet besökare och 
antalet sidvisningar på Skogsstyrel
sens webbplats har ökat. Genom
slaget för Skogsstyrelsens frågor har 
åter ökat i traditionella medier, efter 
nedgången 2020 som troligen var ett 
resultat av det mediala utrymmets 
fokus på covid19pandemin och dess 
efekter. Se diagram 7:1. 

Skogen är nu en återkommande 
del i samhällsdebatten och har under 
året också haft en framträdande 
plats på den politiska agendan, 
både nationellt och internationellt. 
Frågan om skogen, hur den ska 
användas och dess roll i vårt sam
hälle, väcker debatt och många 
gånger också starka känslor. 

Det ökade intresset har också 
lett till granskningar av olika slag. 
Under hösten granskades Skogs
styrelsen av fera medier. Gransk
ningarna handlade huvudsakligen 
om myndighetens arbete med 
naturvård, bland annat utifrån 
nyckelbiotopsfrågan. Skogsstyrelsen 
välkomnar granskning och ser att vi 
som myndighet behöver bli tydligare 
i vår kommunikation om vilka ramar 
som myndigheten har att arbeta 
inom och om hur politiska beslut 

och rättsutveckling påverkar vår 
verksamhet. 

EXTERN KOMMUNIKATION 

Massmedier 

Skogsstyrelsen hade fyra fokus
områden under 2021. Fokusområdet 
Minskade skogsskador fck klart 
mest mediepublicitet under året. 
Se diagram 7:1. Det handlade 
framför allt om granbarkborre, 
skador den åsamkar och hur de ska 
förebyggas, men även om betes
skador i olika delar av landet. Delar 
av kommunikationen om granbark
borreskador har skett i samverkan 
med ett 20tal andra myndigheter 
och företag genom projektet Stoppa 
borrarna, vilket gett en bredd och 
tyngd i budskapen. 

Inom fokusområdet Förbättrad 
miljöhänsyn fck frågor om avverk
ningar som stoppas med hänvisning 
till artskydd, nyckelbiotoper och 
fjällnära skog stor publicitet under 
året. Att mer än var fjärde kultur
lämning skadades vid avverkning 
uppmärksammades också. Skogs
styrelsens miljöarbete ifrågasattes 
under hösten i samband med gransk
ningarna av generaldirektören, 
såväl av externa som interna röster. 
Kritikerna menade att Skogsstyrel
sen inte prioriterar miljöfrågorna. 
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Under hösten granskades Skogsstyrelsen 
av fera medier. Granskningarna handlade 
huvudsakligen om myndighetens arbete 
med naturvård, bland annat utifrån nyckel-
biotopsfrågan.  

Myndigheten svarade genom att 
presentera fakta om hur vi arbetar 
med miljöfrågor och förtydliga vilka 
ramar som vi har att verka inom. 

Publiciteten om fokusområdet 
Mer varierat skogsbruk handlade i 
huvudsak om hyggesfritt skogsbruk 
och hur det ska defnieras. Även 
Skogsstyrelsens ekonomiska stöd 
riktade till ädellövskog lyftes. 

Under året fck fokusområdet 
Mer vitala och produktiva skogar en 
allt tydligare koppling till klimat
frågan. Pressmeddelandet om 
Skogsstyrelsens rapport som visar 
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KAPITEL 7:  KOMMUNIKATION 

att klimatförändringar ökar ras
risken i instabila skogsområden, 
fck stor spridning. 

Att Skogsstyrelsen delar ut stöd 
till länen för arbetet med regionala 
skogsprogram, genererade också 
viss publicitet. 

Det externa mediegenomslaget 
speglar de prioriteringar som 
myndigheten har gjort både i 
kommunikationsarbetet och i hela 
verksamheten. Se diagram 7:1. 

Skogsstyrelsen.se 

Under 2021 uppgick antalet besök 
på Skogsstyrelsens webbplats till 
1 589 380, en ökning med 16 procent 
från föregående år. Antalet sidvis
ningar under år 2021 var 4 393 397, 
en ökning med närmare 8 procent 
jämfört med 2020. Se tabell 7:2.  

Förutom startsidan, har sidor med 
koppling till Mina sidor och övriga 
karttjänster samt nyheter haft fest 
sidvisningar under året. Det följer 
mönstret från de närmast före
gående åren. Se diagram 7:3. 

Många vill också veta mer om bland 
annat utbildningar, riktlinjer för 
samråd och nyckelbiotoper. 

Skogsstyrelsen fortsätter arbetet 
med att leva upp till lagen om 
tillgänglighet till digital ofentlig 
service (DOSlagen). Arbete pågår 
löpande för att såväl webbsidor 
som flm och dokument på webben 
ska vara digitalt tillgängliga för alla 
användare. 

INTERN KOMMUNIKATION 

År 2019 undersökte Skogsstyrelsen 
hur vår interna kommunikation 
fungerar. Arbetet med resultaten 
från undersökningen har pågått 
under 2020 och 2021. Vi har bland 
annat genomfört utbildningar för att 
stärka medarbetarnas och chefernas 
kommunikativa kompetens. Arbetet 
är en del av vår långsiktiga plan 
mot att bli en mer kommunikativ 
organisation. 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
åter undersökt hur medarbetarna 
upplever att den interna kommuni

kationen fungerar. Resultatet visar 
att det generellt positiva resultatet 
från 2019 förstärkts något. 

Under pandemin har den absoluta 
majoriteten av Skogsstyrelsens med
arbetare arbetat hemifrån, något 
som ställer extra höga krav på den 
interna kommunikationen. På frågan 
”Hur tycker du att internkommuni-
kationen fungerat under pandemin” 
svarar 77 procent av Skogsstyrelsens 
medarbetare att de tycker att den 
interna kommunikationen fungerar 
bättre eller lika bra som tidigare. 
5 procent tycker att den fungerar 
sämre och 18 procent har svarat att 
de inte vet. 
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Skogsstyrelsen har under året genomfört utbildningar för att stärka medarbetarnas och chefernas kommunikativa kompetens.  Arbetet är en 
del av myndighetens långsiktiga plan mot att bli en mer kommunikativ organisation. 

77%
Så många procent av medarbetarna tycker 
att den interna kommunikationen fungerar 
bättre eller lika bra som tidigare enligt en 
undersökning som genomförts under året . 

ÅRSREDOVISNING 2021
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D I AG R A M  7: 1 .  M AS S M E D I A E X P O N E R I N G * 

*) Skogsstyrelsen bytte inför 2021 leverantör av medierapportering. Det kan därför skilja något på det sätt som sifrorna tagits fram jämfört med tidigare år. 

Mer varierat skogsbruk 

Mer vitala och produktiva skogar 

Minskade skogsskador 

Förbättrad miljöhänsyn 

-5 5 10 15 20 25 30 0 

Negativt 

Positivt/neutralt 

Medieefekt i miljoner antal sannolika lästillfällen eller exponeringar 
fördelat på Skogsstyrelsens fyra fokusområden 2021. 

120 

80 

40 

0 
2019 2020 2021 

Total räckvidd i miljoner antal sannolika 
lästillfällen eller exponeringar i media. 

TABELL 7:2 .  SKOGSSTYRELSENS WEBBPLATS, TOTALT ANTAL BESÖK/SIDVISNINGAR 

2021 2020 2019 

Besök* 1 589 380 1 369 224 1 199 657 

Sidvisningar totalt 4 393 397 4 082 554 3 574 376 

*) Ett besök kan generera fera sidvisningar; en person kan besöka fera sidor på vår webbplats under ett besök. Ett besök defnieras som en unik  webbläsare som varit aktiv på  
webbplatsen. Om webbläsaren varit inaktiv i mer än 20 minuter och sedan återkommer räknas detta som ett nytt besök. 

D I AG R A M  7: 3 .  A N TA L S I DV I S N I N G A R  
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Mina Sidor 
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Sök 

Karttjänster 

De mest visade sidorna 
på Skogsstyrelsens 
webbplats 2019-2021. 

Under 2021 uppgick antalet besök på Skogsstyrelsens 
webbplats till 1 58 9 380 , en ökning med 16 procent från 
föregående år. Förutom startsidan, har sidor med kopp-
ling till Mina sidor och övriga karttjänster samt nyheter 
haft fest sidvisningar under året.  
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JÄMSTÄLLDHET 

I KOMMUNIKATIONEN 

I kommunikationsarbetet strävar 
Skogsstyrelsen efter att ha en så 
jämn fördelning som möjligt mellan 
män och kvinnor som uttalar sig 
och syns i våra kanaler. Detta är ett 
långsiktigt arbete vilket ingår som en 
del av myndighetens samlade arbete 
med jämställdhet. 

Under 2021 var 37 procent av 
Skogsstyrelsens talespersoner i 
massmedia kvinnor och 63 procent 
män. Se fgur 7:4. Det är en klar 
förbättring jämfört med föregående 
år, då motsvarande sifror var 24 
respektive 76 procent. Listan över 
antal artiklar per talesperson toppas 
av generaldirektören. På platserna 
2, 3 och 4 återfnns kvinnliga 
specialister. 

Skogsstyrelsen publicerade fyra 
nummer av tidningen Skogseko 
under 2021. Sammanlagt var 189 

personer citerade, varav 31 procent 
kvinnor och 69 procent män. Det 
är samma procentfördelning som 
föregående år. Se fgur 7:4. 

Under året fanns sammanlagt 179 
bilder med personer i Skogseko, 
varav 54 bilder med enbart kvinnor 
(30 procent), 110 bilder med enbart 
män (62 procent) och 15 bilder med 
både kvinnor och män (8 procent). 
Procentfördelningen är likartad med 
föregående år, se tabell 7:5. 

Sedan 2020 följer Skogsstyrelsen 
upp fördelningen mellan kvinnor 
och män som uttalar sig i nyhets
texter på startsidan på vårt intranät. 
Under 2021 fanns 260 citat på 
intranätets startsida. Kvinnor 
stod för 40 procent av citaten och 
män för 60 procent. Motsvarande 
sifror för 2020 var 39 respektive 
61 procent. Skogsstyrelsens gene
raldirektör, som är en man, citeras 
oftare än andra i och med sin roll. 

Om generaldirektörens citat räknas 
bort, står kvinnor för 44 procent 
av citaten och män för 56 procent. 
Motsvarande sifror föregående år 
var exakt desamma. Se fgur 7:4. 

På Skogsstyrelsen är könsfördel
ningen bland de anställda 44 pro
cent kvinnor och 56 procent män. 
Andelen citat på intranätet återspeg
lar alltså den fördelningen. 

Obalansen i fördelningen mellan 
kvinnor och män som citeras eller 
syns på bild speglar den svenska 
skogsbranschen, där de festa exper
ter och andra verksamma i dagsläget 
är män. Skogsstyrelsen ser vikten 
av att jämna ut fördelningen mellan 
kvinnor och män i vår kommunika
tion överlag. 
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I kommunikationsarbetet strävar Skogsstyrelsen efter att ha en så jämn fördelning som möjligt mellan män och kvinnor som uttalar sig och 
syns i våra kanaler. Detta är ett långsiktigt arbete vilket ingår som en del av myndighetens samlade arbete med jämställdhet. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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F I G U R  7: 4  F Ö R D E L N I N G  M E L L A N  K V I N N O R  O C H  M Ä N  S O M  U T TA L A R  S I G  I  I N T E R N T O C H  E X T E R N T  

63% 

37% 

Fördelning talespersoner från Skogsstyrelsen i massmedia 

69% 

31% 

Fördelning citerade personer i tidningen Skogseko 

56% 
44% 

Fördelning citerade personer på intranätets startsida 

TABELL 7:5.  SKOGSEKO, PROCENTUELL FÖRDELNING AV BILDER 

2021 2020 2019 

Andel bilder med enbart kvinnor 30 % 31 % 33 % 

Andel bilder med enbart män 62 % 59 % 63 % 

Andel bilder med både kvinnor och män 8 % 10 % 4 % 

TA B E L L 7 : 6 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  KO M M U N I K AT I O 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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 10 9 9 

Årsarbetskraft, män 2 2 3 

Årsarbetskraft, kvinnor 8 7 6 

Intäkter av anslag 1:1 17 865 15 953 13 961 

Övriga intäkter 51 54 104 

Kostnader 17 916 16 007 14 065 

Resultat 0 0 0 

Skogsstyrelsens tidning Skogseko är en viktig 
kommunikations- och rådgivningsk anal för 
myndigheten.  Tidningen skickas till Sveriges alla 
skogsägare som äger mer än fem hektar skog. 
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K A P I T E L  8  

OMRÅDESSKYDD 

Formellt skydd av skyddsvärda miljöer och bevarandeåtgärder i dem är viktiga byggstenar 
i ett hållbart nyttjande av den svenska skogen med bibehållen mångfald. Tillgängliga 
medel är dock inte tillräckliga för att nå de uppsatta politiska målen för formellt skydd 
eller för att komma ikapp med det akuta behovet av naturvårdande skötsel. 

Skogsstyrelsen värnar ägande
rätten för skogsägare genom 
att prioritera områden med 

de högsta bevarandevärdena för 
formellt skydd liksom de områdes
skydd som har störst behov av 
skötsel. Arbetet sker i nära dialog 
med berörda markägare. 

Under det första halvåret skedde 
inget bildande av områdesskydd 
eftersom anslaget behövde reser
veras för ersättning till markägare 
som nekas avverkning av skog med 
höga naturvärden ovan gränsen 
för fjällnära samt till ersättningar 
för naturvårdande skötsel. Genom 
anslagstillskottet om 365 miljoner 
kronor i regeringens vårändrings
budget kunde bildandet av områ
desskydd återupptas. 

En mindre areal skyddsvärd skog 
nedan gränsen för fjällnära har 
skyddats formellt under året, jämfört 
med 2020. Det är en konsekvens av 
att anslagstillskottet kom först vid 
halvårsskiftet samt att infödet av 
ansökningar om tillstånd att avverka 
områden med mycket höga naturvär
den ovan gränsen för fjällnära varit 
fortsatt högt. Skogsstyrelsen har där
för inte kunnat bidra som förväntat 
till de beslutade målen om formellt 
skydd i strategin för formellt skydd 
av skog[1]. 

1  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
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Naturvärdeskvaliteten i de arealer som   
skyddats med naturvårdsavtal ligger på   
en fortsatt hög nivå.  

En annan konsekvens är att Skogs
styrelsen inte har nått myndighe
tens planerade ambitionsökning 
om naturvårdande skötsel under 
året. Det har inneburit att det akuta 
skötselbehovet av tidigare skyddade 
områden ökat ytterligare. 

Flera faktorer försvårar planering 
och genomförande av verksamheten. 
Det gäller till exempel variationen 
och osäkerheten i myndighetens 
tilldelade anslag för att täcka kost
nader för intrångsersättning och 
ingåendet av vissa civilrättsliga avtal 
på naturvårdsområdet. Omfatt
ningen av kostnader för nekade 
tillstånd till avverkning av skog ovan 
fjällnära liksom artskyddsärenden är 
svårbedömd. Bildandet av formellt 

skydd kompliceras av den ryckighet 
som uppstår. Bland annat försvåras 
dialogen med berörda markägare. 

Under året har Skogsstyrelsen 
arbetat intensivt med att nå överens
kommelser med markägare som tidi
gare år nekats tillstånd till avverk
ning ovan gränsen för fjällnära och 
som är berättigade till ersättning. 
Merparten av dessa markägare har 
nu fått ersättning utbetald. Se vidare 
kapitel 15, Finansiell redovisning. 

De höga populationerna av 
granbarkborre i Götaland och i stora 
delar av Svealand innebär även 
angrepp i skyddade områden. Åtgär
der har genomförts för att begränsa 
angreppen i de skyddade områdena 
för att bevara de naturvärden som 
är tänkta att skyddas, men kan även 
ha minskat angrepp utanför de skyd
dade områdena. 

Skogsstyrelsen har inlett ett arbete 
för att utveckla och efektivisera 
processen med bildande och förvalt
ning av skyddade områden. Arbetet 
fortsätter under 2022. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN OCH 

NATURVÅRDSAVTAL – BILDANDE 

AV FORMELLT SKYDD 

Budgeterade medel har inte utnyttjats 
fullt ut under 2021. Det beror främst 
på att bildandet av områdesskydd 

ÅRSREDOVISNING 2021
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”Skogsstyrelsen 
värnar ägande
rätten för skogs
ägare genom att 
prioritera områden 
med de högsta 
bevarandevärdena 
för formellt skydd 
liksom de områdes
skydd som har 
störst behov av 
skötsel.” 
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KAPITEL 8:  OMRÅDESSKYDD 

kunde ske enbart under andra 
halvåret, efter anslagstillskottet i 
vårändringsbudgeten. Bildandet 
hade även ett kortare uppehåll under 
november föranlett av osäkerhet 
kring vilken anslagsbelastning 
nekade tillstånd till avverkning ovan 
fjällnära slutligen kunde förväntas 
uppgå till under året. Sammanlagt 
har 1 045 hektar biotopskydd och 
naturvårdsavtal bildats. Arealen av 
biotopskyddsområden och natur
vårdsavtal som bildats under året 
uppgick till en historiskt låg nivå, 
den lägsta under 2000talet[2]. 
Se tabell 8:1. 

2 Skogsstyrelsen, Statistik om biotopskydd och naturvårdsavtal 2021 

Naturvärdeskvaliteten i de arealer 
som skyddats med naturvårdsavtal 
eller som biotopskyddsområden 
nedan fjällnära skog ligger på en 
fortsatt hög nivå. Det är helt i linje 
med intentionerna om ett värde
baserat formellt skydd. 

Bildandet av formellt skydd har skett 
på skogsfastigheter som ägs av såväl 
män som kvinnor och speglar köns
fördelningen av enskilt ägda skogs
fastigheter i landet. Se tabell 8:2. 

Antal och areal biotopskydds
områden och naturvårdsavtal som 
bildats till följd av markägares 
intresseanmälningar om formellt 
skydd under perioden är relativt 
stabilt. Se tabell 8:3. 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
bildat formellt skydd på 437 hektar 
nyckelbiotoper inom nyckelbiotops
rika brukningsenheter. Det inne
bär att Skogsstyrelsen sedan 2016 
skyddat 5 385 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[3]. 

3   Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog 

INTRÅNGSERSÄTTNINGAR TILL 

FÖLJD AV NEKADE TILLSTÅND 

TILL AVVERKNING I ENLIGHET 

MED §19 I SKOGSVÅRDSLAGEN 

Ersättningar till följd av nekade 
tillstånd i enlighet med §19 i skogs
vårdslagen belastar anslag vid den 
tidpunkt och det budgetår när 
beslutet att neka avverkning fattas, 
medan utbetalningen av ersätt
ningen sker senare. 

Under 2021 uppgick anslags
belastningen för beslut om nekade 
tillstånd till 317 miljoner kronor. 
Utbetalning av ersättningar till 
markägare har gjorts med knappt 
73 miljoner kronor, varav 58 miljoner 
kronor avser beslut fattade tidigare år. 
Vidare redovisas i balansräkningen 
avsättningar och skulder på 342 
miljoner kronor för beslut som fattats 
men där utbetalning till markägare 
inte hunnit genomföras under 2021. 

Fo
to

: Y
am

an
 A

lb
o

b
o

l 

Arealen av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal som bildats under året uppgick till en historiskt låg nivå, den lägsta under 2000-talet. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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KAPITEL 8:  OMRÅDESSKYDD 

Såväl antalet beslut om nekade 
tillstånd som utbetalt ersättnings
belopp har ökat avsevärt under  
2021 jämfört med tidigare år. 
Bedömningen i nuläget är att denna 
volym kan förväntas kvarstå eller  
öka under ett antal år framöver. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN  

OCH NATURVÅRDSAVTAL   

– NATURVÅRDANDE SKÖTSEL 

Omfattningen av arbetet med natur
vårdande skötsel i formellt skyddade 
områden fortsätter att öka jämfört 
med tidigare år, se tabell 8:4. Under 
2021 tecknade Skogsstyrelsen upp
dragsavtal för naturvårdande skötsel 
för 16 miljoner kronor, exklusive 
de som tecknats för åtgärder mot 
granbarkborre. Samtidigt genomför
des skötselåtgärder till en kostnad av 
sammantaget 12,1 miljoner kronor, 
exklusive kostnader för åtgärder i 
områdesskydd föranledda av gran
barkborre. Dessa åtgärder uppgick 
till 0,9 miljoner kronor, se vidare 
under nästa rubrik i detta kapitel. 

Behovet av naturvårdande skötsel 
i de formellt skyddade områdena 
framgår av den kartläggning av 
skötselbehov som myndigheten 
genomförde år 2018. Kartlägg
ningen visade att mer än hälften av 
områdena har skötselbehov och att 
behovet av åtgärder i många fall är 
akuta. Under 2021 publicerades en 
slutrapport[4] som beskriver omfatt
ningen av skötselbehoven. 

4  Rapport 2021/5 - Behov av naturvårdande 
skötsel i skogar med biotopskydd och natur-
vårdsavtal 

Efter kartläggningen 2018 gjordes 
en plan för hur myndigheten skulle 
komma tillrätta med det eftersatta 
skötselbehovet under de följande tio 
åren. Under 2021 har Skogsstyrelsen 
tecknat mer än 50 procent fer upp
dragsavtal än under 2020. Trots detta 
och trots att naturvårdande skötsel 
haft högsta prioritet under 2021, 

TA B E L L 8 : 1 .  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  * 

*) Uppgifterna om antal och areal biotopskyddsområden och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under 2021 är 
preliminära. Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna 
i ett statistiskt meddelande under våren 2022. 

Antal hektar skogsmark, per år 

Skyddsform 2021 2020 2019 

Biotopskyddsområden 771 740 1 091 

Naturvårdsavtal 274 354 271 

TA B E L L 8 : 2  K Ö N S F Ö R D E L N I N G  Ä G A R E  AV S KO G S FAST I G H E T E R  
D Ä R  FO R M E L LT S KY D D  B I L DATS,  P R O C E N T ( % )  

2021 2020 2019 

Andel skogsfastigheter som ägs helt eller 
delvis av kvinnor där formellt skydd bildats 

34 35 * 

Andel skogsfastigheter som ägs helt eller 
delvis av män där formellt skydd bildats 

66 65 * 

Andel av samtliga skogsfastigheter som ägs 
av kvinnor, helt eller delvis. 

* 38 * 

Andel av samtliga fastigheter som ägs av 
män, helt eller delvis. 

* 60 * 

Uppgiften om ägandet av skogsfastigheter, fördelat på kvinnor respektive av män, är en sammanställning av ägarna till de 
enskilt ägda fastigheter där formellt skydd bildats. Totalt berördes 246 enskilda skogsfastighetsägare 2021 varav 80 var 
kvinnor, det vill säga 34 procent. Andelen år 2020 var 35 procent. Andelen skogsägare till enskilt ägda skogsfastigheter i landet, 
fördelat på kvinnor respektive män år 2020, har hämtats från Statistiskt meddelande från Skogsstyrelsen Fastighet och 
ägarstruktur i Skogsbruk 2020. JO1405 SM 2001. 

*) Uppgifter saknas. 

TA B E L L 8 : 3 .  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 

2021 40 211 hektar 9 77 hektar 

2020 35 190 hektar 0 0 hektar 

2019 38 222 hektar 10 37 hektar 

Antal och areal skogsmark som formellt skyddats under år 2021 respektive 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 genom bio
topskyddsområden eller naturvårdsavtal till följd av intresseanmälningar från markägare. 

TA B E L L 8 : 4 .  N Y T TJ A N D E  AV M E D E L F Ö R  N AT U RV Å R DA N D E  S K Ö TS E L ,  T K R  

Belopp 2021 2020 2019 

Tecknade avtal för genomförande av 
skötsel (exklusive skötsel med anledning 
av granbarkborre) 

16 039 11 258 11 743 

Utbetalda medel för skötsel genomförd under 
året som belastar anslaget 1.2 ap 2 (exklusive 
skötsel med anledning av granbarkborre) 

12 057 9 171 9 163 

Nyttjade medel för skötsel utförd av egen 
personal (exklusive skötsel med anledning 
av granbarkborre) 

13 175 0 

Tecknade avtal för genomförande av skötsel 
med anledning av granbarkborre 

1 062 1858 819 

Utbetalda medel för skötsel med anledning 
av granbarkborre 

868 1 645 709 

Nyttjade medel för skötsel utförd av egen 
personal med anledning av granbarkborre 

46 64 0 
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har Skogsstyrelsen inte lyckats öka 
omfattningen till den nivå som var 
planerat. Detta beror dels på att 
de ekonomiska förutsättningarna 
saknades i början av året, dels på 
att arbetet med bekämpning av 
granbarkborre prioriterades under 
sommarmånaderna, vilket ledde 
till att merparten av skötselarbetet 
utfördes under den senare delen av 
året. Det akuta skötselbehovet har 
ökat inför kommande år. 

Skogsstyrelsen har även tagit 
fram kompletterade underlag till 
Sveriges prioriterade åtgärdsplan för 
Natura 2000 (PAF[5]) och i samband 
med det gjort en fördjupad analys 
av resultatet från kartläggningen. 
Underlaget visar vilka skötselåtgär
der som Skogsstyrelsen bedömer 
rimliga och möjliga att genomföra 
under perioden 2021–2027. 

5  Diarienr 2021/1708 - Underlag för komplettering av Sveriges prioriterade åtgärdsplan för Natura 2000 (PAF) 

De prioriterade åtgärder som 
behövs i störst omfattning är 
minskad förtätning av lövskogar, 
skogsbete och naturvårdsbrän
ning. Underlaget till PAF omfattar 
dock inte hela behovet av åtgärder 
i skyddade områden. Exempelvis 
ingår inte åtgärder för bekämpning 
av främmande invasiva arter (IAS) 
vilket bedöms kräva ytterligare 
resurser. 

Under året har deltagarna i Natur-
nära jobb haft möjlighet att utföra 
enklare skötselåtgärder i områden 
formellt skyddade av Skogsstyrelsen. 
Omfattningen av denna verksamhet 
har dock varit begränsad bland annat 
på grund av att antalet deltagare 
varit färre än planerat. 

Skogsstyrelsen har tillsammans 
med Naturvårdsverket fortsatt 
arbetet med att ta fram en gemen
sam nationell strategi för natur
och kulturvårdande skötsel i träd
bärande marker som sköts med 
naturvårdsmål. Arbetet utförs i bred 

samverkan med ett tjugotal aktörer 
inom området. Se vidare kapitel 13, 
Policyutveckling. 

TA B E L L 8 : 5 .  B I L DA N D E  AV FO R M E L LT S KY D D,  
KO ST N A D E R  O C H  E R S Ä T T N I N G  SA M T  A N TA L O C H  A R E A L  

2021 2020 2019 

Administrativ kostnad (tkr) 42 222 42 237 40 593 

Beslutad ersättning (tkr) 130 215 123 703 174 703 

Areal nya biotopskydd och naturvårdsavtal (ha) 1 045 1 094 1 362 

Antal nya biotopskydd och naturvårdsavtal 144 169 234 

Administrativ kostnad/hektar (tkr) 40 39 29.8 

Administrativ kostnad/ärende (tkr) 293 250 173,5 

TA B E L L 8 : 6 .  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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 58 66 47 

Årsarbetskraft, män 33 43 27 

Årsarbetskraft, kvinnor 25 23 20 

Intäkter av anslag 1:2 515 338 194 958 268 410 

Intäkter av anslag 1:1 43 017 30 475 9 857 

Övriga intäkter 403 6 297 435 

Kostnader 558 758 231 730 278 702 

Resultat 0 0 0 

ÅTGÄRDER I SYFTE ATT BEKÄMPA 

GRANBARKBORRE I SKYDDADE 

OMRÅDEN 

Under 2021 har närmare 500 formellt 
skyddade områden i bekämpnings
området mot granbarkborre granskats 
mer detaljerat med hjälp av bland 
annat fygbilder och satellitbilder. 
Drygt en tredjedel av områdena har 
besökts i fält en eller fera gånger 
under perioden april till och med 
oktober. Fältbesöken har syftat till 
att bedöma i vad mån angreppet av 
granbarkborre riskerar att skada 
områdets naturvärden och om åtgär
den bedöms vårda områdets natur
värden. I drygt 40 formellt skyddade 
områden har uppdragsavtal tecknats 

till och med augusti om att utföra 
åtgärder för att begränsa angreppen. 
De sammantagna kostnaderna för 
dessa åtgärder under året uppskattas 
till cirka 2,5 miljoner kronor, vilket 
är i nivå med kostnaderna för 2019 
men lägre än 2020. Se även kapitel 
13, Policyutveckling, samt Skogs
styrelsens redovisning till regeringen 
om bekämpning av granbarkborre[6]. 

6   PM Redovisning av Skogsstyrelsens uppdrag att bekämpa granbarkborre, SKS dnr 2021/3227. 

500 
Nästan så många formellt skyddade områden 
i bekämpningsområdet mot granbarkborre 
har granskats mer detaljerat under året. 
Detta har bland annat skett med hjälp av 
både fygbilder och satellitbilder. 
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MÅLUPPFYLLELSE LEVANDE 

SKOGAR – FORMELLT SKYDD 

Sedan 1993 har Skogsstyrelsen 
beslutat om drygt 33 300 hektar 
biotopskyddsområden och nästan 
39 400 hektar naturvårdsavtal. 
Av det tidigare etappmålet för 
formellt skydd av skogsmark under 
perioden 2012–2020 återstår för 
Skogsstyrelsen en tredjedel, drygt 
9 000 hektar av 27 500 hektar, av 
den areal som myndigheten förvän
tas skydda i enlighet med den natio
nella strategin för formellt skydd av 
skog. Att omfattningen av genomförd 
naturvårdande skötsel inte motsvarar 
det identiferade behovet minskar 
också möjligheterna för att uppnå 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

ÅTGÄRDSPROGRAM 

VITRYGGIG HACKSPETT 

Arbetet med bevarandet av den vit
ryggiga hackspetten i enlighet med 
fastställt åtgärdsprogram[7] har fort
satt framför allt i det mellansvenska 
stråket, från Dalsland i väster till 
Uppland i öster. En utvärdering av 
programmet inleddes under året 
och förväntas bli klar 2022. 

7  Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017-2021. Rapport 6770. 
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En utvärdering av åtgärdsprogrammet för bevarandet av den vitryggiga hackspetten inled-
des under året och förväntas bli klar 2022. 

ÖVRIG FÖRVALTNING AV 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN 

OCH NATURVÅRDSAVTAL 

Skogsstyrelsen har under 2021 
kontrollerat och genomfört kom
pletterande utmärkning av tidigare 
skyddade biotopskyddsområden 
för att säkerställa att områdenas 
yttergräns kan identiferas. Under 
2021 kontrollerade Skogsstyrelsen 
gränsmarkeringar vid 1 193 biotop
skyddsområden, vilket är fer än 
2020 då 752 gränsbesiktningsbe
sök genomfördes. Skogsstyrelsens 
tillsyn av biotopskyddsområden 
redovisas i kapitel 10, Tillsyn och 
ärendehandläggning. 

Skogsstyrelsen utför även regelbun
den kontroll och gränsbesiktning 
av de områden som myndigheten 
tecknat naturvårdsavtal för. 
Under 2021 registrerades 906 kon
trollbesök av naturvårdsavtal, vilket 
innebär att 17 procent av de natur
vårdsavtal Skogsstyrelsen tecknat 
genom åren besöktes. Jämfört med 
2020 innebär det en ökning med 38 
procent. Totalt har 47 kontrollbesök, 

eller 5 procent, resulterat i registre
ringar om att skadliga händelser kan 
ha ägt rum inom objekten. 

I dessa fall pågår utredning för att 
klarlägga om det rör sig om avtals
brott. Utfallet vad gäller misstänkta 
överträdelser innebär en minsk
ning jämfört med föregående år, 
både avseende antal (62) och andel 
(9 procent) av de kontrollerade 
naturvårdsavtalen. 
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KAPITEL 9:  EKONOMISKT STÖD 

K A P I T E L  9  

EKONOMISKT STÖD 

Stöden som Skogsstyrelsen hanterar bidrar till miljömålen och Agenda 2030-målen 
genom insatser till naturvårdande skötsel, ädellövskog, kompetensutveckling och 
samarbete.  

Med stöden Stöd till natur- 
och kulturmiljövårdsåtgär-
der (Nokås) och Skogens 

miljövärden, kombinerat med rådgiv
ning, bidrar Skogsstyrelsen fram
förallt till bevarande av biologisk 
mångfald via efektmålet Skydd och 
ökad skötsel av naturvärden i den skog 
som frivilligt avsatts för naturvård 
av skogsägarna. Det ekonomiska 
bidraget utgör ett incitament för att 
skötseln ska komma till stånd[1]. De 
frivilligt avsatta områdena förstärker 
Natura 2000nätverket. Skötsel är 
en förutsättning för att områdena 
ska fortsätta vara en viktig del av den 
gröna infrastruktur som behövs för 
att uppnå och bibehålla gynnsam 
bevarandestatus för ingående arter 
och naturtyper[2]. 

1  Skogsstyrelsen, meddelande 6, 2015. Utvärdering av ekonomiska stöd. 
2  Naturvårdsverkets skrivelse (Ärendenr: NV-07205-21) Redovisning av uppdrag om revidering och komplettering av ”PAF”,  
prioriterat åtgärdsprogram för Natura 2000 för år 2021–2027 

Stöd till kompetensutveckling 
bidrar till målen genom att priori
tera stöd till projekt som behandlar 
ämnen inom minskade skogsskador, 

mer varierat skogsbruk, mer vitala 
och produktiva skogar, förbättrad 
miljöhänsyn och attraktivare skogar 
för upplevelser. 

STATLIGA STÖD 

  

Stöd till natur och kulturmiljö

vårdsåtgärder (Nokås) samt 

ädellövskogsbruk 

Efterfrågan på Stöd till natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder (Nokås) 
har under 2021 varit fortsatt låg. 
Det beror främst på att många 
av de åtgärder som tidigare 
genomfördes med Nokås under 
året istället genomförts med 
stödet Skogens miljövärden inom 
landsbygdsprogrammet. 

Den låga efterfrågan på Nokås 
gav utrymme för ökad volym inom 
Stöd till ädellövskogsbruk. Många 
skogsägare har genom stödet till 
ädellövskogsbruk fått möjlighet att 
plantera ädellövskog på mark där 

det tidigare framför allt stått gran. 
Intresset för ädellövskog ökar när 
granen återkommande drabbas av 
stormar och granbarkborre. Anslaget 
för utbetalning blev nästan fullt 
utnyttjat. Däremot minskade beviljat 
stöd under året. Det kan förklaras 
av att vi sett en nedgång av ansökan 
inom ädellövskogsbruk främst inom 
föryngring men även inom röjning. 
Troligtvis främst beroende på att det 
inte var något bokollonår. 

Skogsstyrelsens internrevision 
granskade under 2021 myndighetens 
hantering av stöden Nokås och Ädel-
lövskogsbruk. Revisionen identife
rade ett antal utvecklingsområden 
för att få en efektivare hantering. 
I oktober fastställde Skogsstyrelsens 
styrelse utifrån detta en åtgärdsplan. 
Bland annat ska organisation, utbild
ning av handläggare och rutiner ses 
över. 

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

Stöd Benämning Syfte 

Stöd till natur och kultur
miljövårdsåtgärder 

Nokås Bidrar till miljömålet Levande skogar genom stöd till naturvårdande 
skötsel av natur och kulturvärden i frivilliga avsättningar. 

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, 
förlängning 2021–2022 

Skogsstyrelsen har två skogliga stöd: 
•  Kompetensutveckling och rådgivning 
•  Skogens miljövärden 

Bidra till miljömålen genom stöd till naturvårdande skötsel av natur
och kulturvärden och kompetensutveckling av verksamma inom 
skogsbruket. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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”Många skogsägare 
har genom stödet till 
ädellövskogsbruk fått 
möjlighet att plantera 
ädellövskog på mark 
där det tidigare fram
för allt stått gran.” 
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Rådgivning inom Landsbygdsprogrammet ges direkt till skogsägaren på den egna fastighe-
ten med syfte att ge råd om naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar. 

LANDSBYGDSPROGRAMMET 

2014–2020 

Landsbygdsprogrammet (LBP) 2014– 
2020 har förlängts med två år och 
omfattar nu även åren 2021–2022. 
För de skogliga stöden gäller förläng
ningen stöden Skogens miljövärden 
och Kompetensutveckling. Stödet till 
samarbete stängdes däremot vid 
utgången av 2020. Även stödet 
till återställande av skadad skog, 
som aldrig varit aktivt, togs bort i 
programmet. 

Intresset för stöden har varierat 
sedan 2016 då programperioden 
2014–2020 öppnades för ansök
ningar. Under 2021 har intresset 
för Skogens miljövärden gått ner. 
Nedgången beror med all sannolik
het på att Skogsstyrelsen nedpriori
terade arbetet med rådgivning kring 
lämpliga åtgärder inför stödansökan. 
Detta gjordes efter att myndigheten 
fått sena budgettillskott till annan 
verksamhet i vårändringsbudgeten, 
vilket medförde att personalresursen 
var begränsad. Medlen för rådgivning 
fnns tillgängliga även 2022 och 
ambitionen är att öka rådgivningen 
då istället. 

Intresset för stödet till kompetens
utveckling är stort. Under 2020 
gjordes ingen utlysning av medel 
på grund av att medlen dragits in 
vid programändringen våren 2020. 
Efter att nya pengar tilldelats vid den 
programändring som gjordes under 
våren 2021, utlystes 20,5 miljoner 
kronor. Det uppdämda behovet med
förde att det kom in ansökningar på 
nära 50 miljoner kronor, 2,5 gånger 
mer än tillgängliga medel. 

Skogens miljövärden – LBP 2014– 

2020 och förlängning 2021–2022 

Total budget för stödet är 157,7 
miljoner kronor. Stödet ges i form 
av fasta ersättningar per hektar, 
löpmeter eller per styck. 
Se tabell 9:5. 

Av de enskilda markägare som 
sökt och beviljats stödet Skogens 
miljövärden är 23 procent kvinnor 
och 77 procent män. Se tabell 9:6. 
Könsfördelningen bland Sveriges 
enskilda markägare är 38 procent 
kvinnor och 62 procent män. 
Kvinnor är med andra ord en under
representerad grupp bland dem som 
söker stödet Skogens miljövärden. 

Vi saknar i nuläget en förklaring till 
varför det är så. Juridiska personer 
(företag, kommuner, kyrkan med 
fera) utgör 19 procent av det totala 
antalet sökande. 

Stöd för kompetensutveckling – 

information LBP 2014–2020 och 

förlängning 2021–2022 

Med information avses kortare 
aktiviteter som skogsdagar, skogs
kvällar och deltagande i mässor. 
Även framtagande av broschyrer, 
flm och webbinformation ryms 
inom stödet. Målgruppen ska vara 
”verksamma i skogsbruket”. Skogs
styrelsen har i handlingsplanen för 
programmet identiferat sju ämnes
områden som stödet prioriteras till. 
I tabell 9:7 redovisas hur beviljade 
ansökningar fördelas på dessa 
ämnesområden. Den totala budge
ten för stödet under 2014–2022 är 
14,9 miljoner kronor. 

Stöd för kompetensutveckling – 

utbildning LBP 2014–2020 och 

förlängning 2021–2022 

Med utbildning avses kurser, studie
resor och workshoppar. I tabell 9:8 
redovisas totalt beviljade ansök
ningar fördelade på ämnesområde 
sedan stödet öppnade 2016. Budget 
för stödet är 69,6 miljoner kronor. 

Stöd för rådgivning LBP 2014–2020 

och förlängning 2021–2022 

Rådgivning ges direkt till skogs
ägaren på den egna fastigheten med 
syfte att ge råd om naturvårdande 
skötsel i frivilliga avsättningar. 
Skogsägaren får ett rådgivningskvitto 
och kan sedan söka stödet Skogens 
miljövärden för att utföra åtgärderna. 
Rådgivningen genomförs helt av 
Skogsstyrelsen i egen regi, se kapitel 
6, Rådgivning. Budget för stödet är 
36,8 miljoner kronor. Se tabell 9:9. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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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  ST Ö D  I N O M  N O K Å S  O C H  Ä D E L L Ö VS KO G S B RU K ,  T K R  

2021 2020 2019 

Stödform Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade 

Nokås 7 996 5 736 7 193 6 442 5 770 6 042 

Ädellöv 19 158 19 563 28 042 19 031 23 349 13 842 

Summa 27 154 25 299 35 235 25 473 29 119 19 884 

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 AS,  H E KTA R  

2021 2020 2019 

Miljövärde Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade 

Biologisk mångfald 360 147 148 118 84 311 

Vattenmiljö 1 1 1 1 2 34 

Kulturmiljö 14 13 9 12 2 3 

Biologiskt kulturarv 14 8 1 4 0 8 

Landskapsbild/friluftsliv 50 34 46 56 52 47 

Övrigt 172 147 191 144 89 76 

Summa 611 350 396 335 229 479 

TA B E L L 9 : 4 .  Ä D E L L Ö VS KO G ,  F Ö R D E L N I N G  P Å  Å TG Ä R D E R ,  H E KTA R  

2021 2020 2019 

Åtgärd Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade 

Föryngring 110 192 339 882  899  283 

Gräsrensning 105 101 51 52 80 68 

Hjälpplantering 38 33 28 28 43 29 

Stängselvård 125 186 108 113 156 109 

Övrig återväxtvård 146 163 177 165 139 63 

Röjning 1 277 1 098 1 497 1 641 1 755 1 463 

Nyanläggning 192 191 301 169 242 215 

Framgallring 13 6 4 1 6 11 

Nedtagning av stängsel 156 141 894 160 126 89 

Summa 2162 2110 3 399 3 211 3 446 2 330 

TA B E L L 9 : 5 .  ST Ö D E T S KO G E N S  M I L J Ö V Ä R D E N ,  B E V I L J AT F Ö R  O L I K A Å TG Ä R D E R  

Beviljat stöd Totalt Totalt belopp (kr) 

Miljövärde 2021 2020 2019 -2016 2018 -2016 2021 -2016 2020 

Gallra fram lövrik skog, hektar 227 464 399 902 1 992 15 645 800 

Gallra fram ädellövskog, hektar 14 59 65 253 391 2 303 100 

Naturvårdsbränning, hektar 248 226 340 1 000 1 814 17 162 000 

Rensa kulturmiljö, styck 42 397 180 434 1 053 535 818 

Rensa stenmur, meter 0 0 8473 0 8 473 48 432 

Skapa våtmark, hektar 6 7 8 22 43 472 500 

Skötsel av natur & kulturmiljö, hektar 946 2 285 3 313 4321 10 856 92 789 800 

Summa 128 957 453 
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HANDLÄGGNINGSTIDER 

Handläggningstiderna för de stora 
volymerna stödärenden (Nokås/ 
Ädellöv och Skogens miljövärden) har 
under året ökat för ansökan om stöd 
och ligger över måltalen, se tabell 
9:10. 

För Skogens miljövärden kan det 
förklaras med att vi under första 
halvåret 2021 beviljade en stor del 
ansökningar som inkom redan under 
det tredje kvartalet 2020 då det 
redan hösten samma år var känt att 
mer pengar skulle tillkomma i en 
programändring under våren 2021. 
Ärenden inkomna under 2021 har 
en handläggningstid på 107 dagar. 

För Nokås/Ädellövskogsbruk kan 
de längre handläggningstiderna 
för ansökan om stöd förklaras av 
att handläggare och beslutsfattare 
under året periodvis varit tvungna 
att prioritera andra arbetsuppgifter. 
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Skogsstyrelsen förbättrar löpande blanketter, e-tjänster och instruktioner för att underlätta 
för sökande att göra rätt från början och minska behovet av kompletteringar. 

TA B E L L 9 : 6 .  
S KO G E N S  M I L J Ö V Ä R D E N  

Beviljade ansökningar  
2016 –2021 Antal 

Enskilda markägare kvinnor 458 

Enskilda markägare män 1 539 

Bolag, stiftelser med mera 457 

Summa 2 454 

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  
I N FO R M AT I O N  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 1  

Prioriterat område 
Antal 

projekt 
 Beviljat mnkr, 

-2021 12-31 

Minska markskador  3 1,7 

Viltstam i balans 4 2,9 

Skogens påverkan på vatten 7 2,6 

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och  
sociala värden samt kulturmiljön 7 3,7 

Förebygga efekter av klimatpåverkan 1 0,4 

Minskad försurning 0 0 

Ökad biologisk mångfald i skogen 2 0,4 

SUMMA 24 11,7 

TA B E L L 9 : 8 .  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 1  

Prioriterat område 
Antal 

projekt 
Beviljat mnkr,  

2021 -12-31 

Minska markskador  7 10,0 

Viltstam i balans 6 8,9 

Skogens påverkan på vatten 6 10,7 

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och  
sociala värden samt kulturmiljön 6 3,1 

Förebygga efekter av klimatpåverkan 1 4,5 

Minskad försurning 1 1,9 

Ökad biologisk mångfald i skogen 6 17,3 

SUMMA 33 56,4 

TA B E L L 9 : 9.  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 1  

Stöd 
Beviljat mnkr 

-2021 12-31 
Förväntat   

antal deltagare*  

Rådgivning om Skogens miljövärden 36,2 6 762 

Fortbildning av rådgivare 0,6 45

*) Förväntat antal deltagare är det antal som sökande angivit i ansökan. Uppgifter om det 
faktiska utfallet fnns först när sökande slutfört projektet och ansöker om utbetalning. 
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För ansökan om utbetalning har 
dock handläggningstiden under 
året hållit sig väl inom måltalen. 
Handläggningstiderna påverkas av 
ett fertal faktorer. Stöden inom 
landsbygdsprogrammet hanteras i 
form av utlysningar och ansöknings 
omgångar. Det innebär automatiskt 
en längre handläggningstid. 

Handläggningen påbörjas inte 
förrän samtliga ansökningar från 
en utlysning/ansökningsomgång 
inkommit då de konkurrerar om 
samma utlysta stödbelopp. En utlys
ning/ansökningsomgång är cirka tre 
månader lång. 

Kvalitén på ansökningarna 
påverkar också handläggningstiden. 

Skogsstyrelsen förbättrar löpande 
blanketter, etjänster och instruk
tioner för att underlätta för sökande 
att göra rätt från början och minska 
behovet av kompletteringar. 

EXTERNA REVISIONER 2021 

Under året har stöden inom lands
bygdsprogrammet inte varit föremål 
för direkta revisioner enbart riktade 
mot Skogsstyrelsens stöd. Skogssty
relsen har dock under oktober svarat 
på frågor från EUkommissionen 
när det gäller stödet till rådgivnings
tjänster. Revisionen gällde Ekonomi
styrningsverkets roll som atteste
rande organ. I skrivande stund fnns 
ännu ingen rapport om revisionen. 

Under 2020 konstaterades två 
brister vid Jordbruksverkets revi
sion av de krav på Skogsstyrelsens 
informationssäkerhet som fram
går av det avtal som fnns mellan 
myndigheterna om handläggning av 
stöden inom landsbygdsprogram
met. Under 2021 har Skogsstyrelsen 
vidtagit de åtgärder som ingick i den 
åtgärdsplan som lämnades i januari 
2021 med anledning av revisionen. 
Åtgärderna innebar förändringar av 
rutiner för rapportering av ITinci
denter samt fortbildning av personal 
i informationssäkerhet. 

TA B E L L 9 : 1 0.  H A N D L Ä G G N I N G ST I D E R  F Ö R  ST Ö D Ä R E N D E N  

2021 2020 2019 Mål 

Stöd Genomsnittlig handläggningstid, antal dagar 

Nokås/Ädellövskogsbruk, ansökan om stöd 101 100 84 90 dagar 

Nokås/Ädellövskogsbruk, ansökan om utbetalning 54 68 32 60 dagar 

Andel beslut, handläggningstid inom 180 dagar (%) Mål 

Skogens miljövärden, ansökan om stöd (LBP) 52  76  41 80% inom 180 dagar 

Samarbete* och kompetensutveckling, ansökan om stöd (LBP)  100 54 54 80% inom 180 dagar 

Andel beslut, handläggningstid inom 120 dagar (%) Mål 

Skogens miljövärden, ansökan om utbetalning (LBP) 86  89 77 80% inom 120 dagar 

Samarbete och kompetensutveckling, ansökan om utbetalning (LBP) 65  56 57 80% inom 120 dagar 

*) Stödet till Samarbete stängde för nya ansökningar 20201231. Utbetalningsansökningar kommer handläggas till 2025. 
Uppföljningen av handläggningstider är gemensam för de så kallade projektstöden Samarbete och stöd till Kompetensutveckling. 

TA B E L L 9 : 1 1 .  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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 28 28 28 

Årsarbetskraft, män 10 13 12 

Årsarbetskraft, kvinnor 18 15 16 

Intäkter av anslag 1:2 5 733 6 738 6 472 

Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet) 14 634 13 789 13 633 

Intäkter av anslag 1:1 (Övrigt)  11 025 12 601 8 546 

Övriga intäkter  85 151 383 

Kostnader  31 477 33 279 29 034 

Resultat 0 0 0 

Från statsbudgeten för fnansiering av bidrag anslag 1:2 25 299 36 322 62 072 

Lämnade bidrag 25 299 36 322 62 072 
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”Skogsvårds
lagen anger de 
grundläggande 
reglerna för 
skogens skötsel. 
Särskilda regler 
fnns för avverk
ning i fjäll
nära skog och 
ädellövskog.” 
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KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN 

K A P I T E L  1 0  

ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN 

Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn enligt skogsvårdslagen, miljöbalken, lagen om 
virkesmätning och timmerförordningen. Handläggning av avverkningsärenden,   
med efterföljande tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken, är Skogs styrelsens  
mest omfattande arbetsuppgift. 

Skogsvårdslagen anger de 
grundläggande reglerna för 
skogens skötsel. Särskilda 

regler fnns 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 skickas in till myndigheten. 
Handläggningen av avverknings
ärenden utförs lokalt av medarbetare 
på Skogsstyrelsens distrikt. 

När en anmälan eller en ansökan  
kommer in till myndigheten han
terar Skogsstyrelsen det genom en 
process i fera steg. Först görs en 
automatisk kontroll av att ärendet 
är komplett utifrån formella krav. 
Därefter analyseras samtliga anmäl
ningar och ansökningar om avverk
ning digitalt. I analysen används 
material från myndighetens egna 
samt externa parters inventeringar, 
andra externa tjänster som exem
pelvis Artportalen, geodata såsom 

fuktighet och lutning, samt informa
tion i den inlämnade anmälan eller 
ansökan. Med analysens hjälp prio
riteras sedan samtliga ansökningar 
samt ett urval av anmälningarna till 
manuell handläggning. Den manu
ella handläggningen genomförs av 
medarbetare på Skogsstyrelsens 
distrikt utifrån en bestämd metod. 
Resterande anmälningar handläggs 
automatiskt. 

Sedan den digitala analysen 
infördes i mars 2021 har 47 procent 
av anmälningarna handlagts auto
matiskt, jämfört med enbart några 
enstaka procent innan dess. 

Målet för införandet av analysen 
var att öka den automatiska hand
läggningen eftersom det möjliggör 
en efektivare verksamhet där resur
ser kan prioriteras för de ärenden 

som har störst behov av tillsyn. 
Analysen har möjliggjort ett nytt 
arbetssätt med ett betydligt större 
inslag av automatisk handläggning 
än tidigare. Myndigheten kommer 
att fortsätta arbetet med analysen, 
både med syfte att öka analysens 
kvalitet och att ytterligare öka den 
automatiska handläggningen.  

Under 2021 inkom fer anmälningar 
och ansökningar om tillstånd till 
avverkning än under 2020. Av dessa 
anmälningar och ansökningar gällde 
70 434 (64 589 år 2020) föryngrings
avverkning, medan 3 482 (2 774 år 
2020) avsåg avverkning för annat 
ändamål än virkesproduktion samt 
avverkning för att utveckla och 
bevara natur och kulturmiljö
värden. Se tabell 10:1. 

 

Automatiserad 
handläggning 

Urval för manuell 
handläggning 

Ändamålsenlig ärendehandläggning 

Markägare/ Anmälan/ Markägare/ 
Ombud ansökan 

Manuell 
handläggning 

Utredning av 
tillsynsärende 

Ombud 
Slutlig 

handläggning 

Ökad automatgranskning ger mer tid för ärenden där vi ser att behovet av manuell granskning 
är stort. Skogsstyrelsen har därför infört en digital analys som tar fram ett urval av ärenden för 
manuell granskning. 
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Skogsstyrelsen får kännedom om planerade avverkningar genom de avverkningsanmälningar och ansökningar om avverkningstillstånd som 
skickas in till myndigheten. Handläggningen av avverkningsärenden utförs lokalt av medarbetare på Skogsstyrelsens distrikt. 

Ansökningar om dispens från 

sexveckorsregeln på grund av 

skogsskador 

Den torra sommaren 2018 innebar 
stora granbarkborreangrepp i framför 
allt Götaland. Angreppen fortsatte 
och under de senaste åren har pro
blemen varit stora även i Svealand. 
Skogsstyrelsen har möjlighet att 
besluta om bekämpningsområden och 
sedan fera år tillbaka ingår de delar 
av Sverige som är mest drabbade av 
granbarkborre i sådana bekämpnings
områden. I dagsläget rör det sig om 
delar av Götaland och Svealand.  

Skogsstyrelsen har i och med de 
stora problemen med granbarkborre 
hanterat en stor mängd avverknings
ärenden initierade med anledning av 
uppkomna insektsskador. Normalt får 
en avverkning inte påbörjas innan sex 
veckor passerat från det att anmälan 

om avverkning inkommit till Skogs
styrelsen. Under 2021 har Skogssty
relsen medgett undantag från denna 
regel och tillåtit att avverkning 
påbörjats tidigare i 14 procent av de 
anmälda avverkningarna. I region 
Syd och Mitt, där problemen med 
granbarkborre är störst, är sifran 

15 procent respektive 18 procent. 
I region Nord där problemen med 
granbarkborre är mindre, är denna 
sifra betydligt lägre, strax över tre 
procent. Se tabell 10:2. 
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Beslut i ärenden om avverkning i fällnära är 
resurskrävande och innebär ofta fältbesök. 

Handläggning av ansökningar om 

avverkning i fällnära skog 

Under 2021 har 521 ansökningar om 
avverkning i fjällnära skog kommit 
in till Skogsstyrelsen. Det rör sig om 
föryngringsavverkning, avverkning 
för annat ändamål och avverkning 
för att bevara och utveckla naturvär
den eller för att möjliggöra försöks
verksamhet. Det är fer ansökningar 
än 2020 då 373 ansökningar kom 
in. Den sammanlagda arealen av de 
inkommande ansökningarna har 
under de senaste åren ökat markant, 
från 3 300 hektar 2019, till 14 451 
hektar 2020 och 13 390 hektar 2021. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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TA B E L L  1 0 : 1 .  A N TA L 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  

2021 2020 2019 

Antal anmälningar och ansökningar 70 434 64 589 64 451 

TA B E L L 1 0 : 2 .  A N D E L  A N S Ö K N I N G A R  O M  D I S P E N S  F R Å N  
6 -V EC KO R S R EG E L N  AV A N TA L E T AV V E R K N I N G SA N M Ä L N I N G A R ,  %  

2021 2020 2019 

Region Syd 15 26 26 

Region Mitt 18 18 16 

Region Nord 3 1 2 

Totalt 14 17 16 

TA B E L L 1 0 : 3 .  KO ST N A D  P E R  Ä R E N D E  F Ö R  H A N D L Ä G G N I N G ,  K R  

2021 2020 2019 

Anmälan om avverkning och 
anmälan om samråd 535 478 603 

Ansökan om avverkning 12 203 5 382 5 019 

Beslut i form av tillstånd eller avslag 
fattas i samtliga ärenden efter att 
detaljerade utredningar genomförts, 
vilket ofta innebär exempelvis fält
besök. Handläggningen av ansök
ningar om avverkning i fjällnära är 
därför resurskrävande. Den ökade 
arealen leder därigenom även till 
ökad resursåtgång för handläggning. 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
prioriterat denna verksamhet, bland 
annat genom att fytta personal från 
andra delar av landet till det berörda 
området. Beslut har fattats i 313 
ärenden. 104 av dessa var beslut om 
tillstånd till avverkning, 26 beslut 
om tillstånd till viss avverkning, men 
med begränsningar, och 183 beslut 
om avslag till ansökt avverkning. 

Begränsningarna och avslagen har 
oftast sin grund i att avverkningen 
är oförenlig med intressen som är av 
väsentlig betydelse för naturvården 
eller kulturmiljövården. 

Handläggning av ansökningar 

i ädellövskog 

Under 2021 har 340 ansökningar om 
tillstånd till avverkning i ädellövskog 
kommit in till Skogsstyrelsen. Nästan 
alla dessa gällde föryngringsavverkning 
i de tre sydligaste länen Skåne, Ble
kinge och Halland. Dessutom inkom 
enstaka ansökningar om avverkning 
för att lägga om markanvändningen 
till annat ändamål än virkesproduk
tion. Samtliga ansökningar som 
kommit in under året har beviljats. 
I beslut om tillstånd till föryngrings
avverkning villkoras hur avverkning 
och föryngring ska genomföras. 

Handläggningstider och 

kostnader för handläggning 

När en anmälan om avverkning är 
inlämnad till Skogsstyrelsen har 
myndigheten sex veckor på sig att 
handlägga anmälan innan det är 
tillåtet att påbörja avverkningen. 

För det stora fertalet anmälningar 
som kommer in är sex veckor till
räckligt lång tid för handläggning. 
En del ärenden kräver däremot 
mycket arbete, exempelvis fältbesök 
och kontakter med andra myndig
heter, vilket gör det svårt att hinna 
med hela handläggningen inom de 
angivna sex veckorna. I dessa ären
den kan Skogsstyrelsen behöva fatta 
beslut efter att sex veckor passerat. 

För ansökningar om avverkning 
i fjällnära skog och ädellövskog 
krävs ett beslut från Skogsstyrelsen 
innan avverkning får påbörjas. Dessa 
kräver generellt mer handläggning 
än anmälningarna om avverkning. 
Exempelvis krävs många gånger 
fältbesök under snöfria förhållan
den. Handläggningstiden för dessa 
ärenden är därför relativt lång. 
Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 127 
ansökningar i fjällnära som inkommit 
före första januari 2021 och som 
ännu inte handlagts färdigt. 

Skogsstyrelsen har under 2021 
haft ett kontrollområde för att följa 
handläggningstiderna för ansök
ningar. Detta kontrollområde mäter 
antalet ansökningar om avverkning 
som tar längre än sex månader att 
handlägga. Ambitionen är att antalet 
ärenden inte ska öka jämfört med 
den 15 september 2020. Utfallet 
för 2021 är 314 ärenden, vilket med 
god marginal är lägre än 2020, 584 
ärenden.  

Kostnader för handläggning 
av anmälan om avverkning och 
anmälan om samråd enligt miljö
balken ligger på mellan 450 och 
600 kronor per ärende mellan 
åren 2019 och 2021. Kostnaden 
för handläggning av ansökningar i 
fjällnära skog och i ädellövskog är 
betydligt högre än för anmälan om 
avverkning, och har ökat drastiskt 
under det senaste året. Det är 
svårt att helt förklara den kraftigt 
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ökade handläggningskostnaden för 
ansökningar, men ärendemängden, 
framförallt arealen per ärenden, har 
ökat kraftigt under de senaste åren. 
När ärendena är stora till arealen 
blir också kostnaden per ärende 
hög. Under 2021 gjordes även en 
kraftsamling där ny personal utbil
dades och mycket utredningsarbete 
genomfördes, men där alla ärenden 
ännu inte nått fram till beslut. 
Det kan vara en del av förklaringen. 
Se tabell 10:3 på föregående sida. 
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Under 2021 gjordes en kraftsamling där ny personal utbildades och mycket utredningsarbete genomfördes. Det kan vara en del av förklaring-
en till att kostnaden för handläggning av ansökningar i fällnära skog och i ädellövskog har ökat drastiskt under det senaste året.  

Etjänster 

Skogsstyrelsen samarbetar sedan 
2014 med länsstyrelserna kring 
gemensam ärendehantering för 
skogliga frågor. Den digitala tjänsten 
för gemensam inlämning av skogliga 
ärenden, Skogsärenden för företag, 
har varit i drift sedan 2016. 

Förutom avverknings och 
samrådsärenden till Skogsstyrel
sen kan även fornlämnings och 

markavvattningsärenden lämnas  
in till länsstyrelsen via tjänsten.   
I nuläget har elva planeringssystem 
anslutit sig till Skogsärenden för 
företag. Dessa system används av 
ungefär 90 företag. 

Andelen avverkningsanmälningar 
och ansökningar om avverknings
tillstånd som kommit in via etjäns
ter var under 2021 83 procent.  
Det är samma andel som 2020. 

Skogsstyrelsens mål är att 99 procent 
av ärendena senast år 2025 ska komma 
in digitalt. Etjänsterna minskar de 
administrativa kostnaderna för både 
företaget som skickar in ärendet 
och för Skogsstyrelsen, jämfört med 
pappersblanketter. 

Skogsstyrelsen har två tjänster  
för digital inlämning av anmälningar 
och ansökningar. Tjänsten Skogs-
ärenden för företag används främst 
av större bolag, skogsägarföreningar 
och sågverkens inköpsorganisationer 
medan Mina sidor riktar sig till  
mindre företag och enskilda skogs
ägare. Se fgur 10:4. 

F I GU R  10 : 4 .  R EG I ST R E R I N G S M E TO D E R  

E-tjänst 
83% 

Blankett 
17% 

Inföde av anmälningar under 2021 fördelat 
på registreringsmetoder. 
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I dagsläget pågår en rättsutveckling i snabb takt, inte minst i samband med artskyddsärenden. Skogsstyrelsen behöver löpande förändra 
och anpassa verksamheten efter vad som sker. 

TILLSYN 

 Tillsynen påverkas kraftigt 

av pågående rättsutveckling 

I dagsläget pågår en rättsutveckling i 
snabb takt, inte minst i samband med 
artskyddsärenden. Skogsstyrelsen 
behöver löpande förändra och anpassa 
verksamheten efter vad som sker. 
Artskyddet beskrivs under en egen 
rubrik nedan och där beskrivs även 
rättsutvecklingen inom området 
och dess påverkan på Skogsstyrelsens 
verksamhet. Skogsvårdslagen och 
miljöbalken gäller parallellt med var
andra och ställer olika krav på både 
markägare och myndighet. Eftersom 
skogsbruksåtgärder ofta berör båda 
lagstiftningarna blir otydligheten stor. 

Rättsutvecklingen innebär att 
Skogsstyrelsen i samtliga anmälningar 
om avverkning enligt skogsvårdslagen, 
som också gäller som en anmälan om 
samråd enligt miljöbalken, är skyldig 
att göra en bedömning av åtgärdens 
påverkan på fridlysta arter utifrån 

miljöbalken. Detta ställningstagande 
kan sedan bli föremål för prövning i 
mark och miljödomstolarna förutom 
att ärendet också i vissa fall kan 
komma att prövas i förvaltnings
domstol. Samma ärende kan på så 
vis komma att prövas i två olika dom
stolsslag samtidigt. Även underlåten
heten att fatta beslut i ett sådant 
ärende kan överklagas till mark och 
miljödomstolarna. 

I detta sammanhang uppstår 
frågan om samrådsförfarandet i 12 
kap. 6 § i miljöbalken genom rätts
utvecklingen kan anses ha fått en 
annan innebörd än vad som förefaller 
ha varit lagstiftarens avsikt vid dess 
införande. Anmälningsförfarandet 
innebär att en anmäld åtgärd får vidtas 
efter att sex veckor passerat, om myn
digheten inte medger något annat. 
Rättsutvecklingen går mot att samt
liga samrådsärenden skulle behöva 
avslutas med ett beslut, vilket i så fall 
medför att anmälningsförfarandet 

snarare kan liknas vid en form av 
tillståndsplikt som förutsätter ett 
beslut från myndigheten. 

Förutom otydligheten och att 
de ständiga förändringarna som 
myndigheten behöver genomföra 
tar mycket resurser i anspråk, ser vi 
indikationer på att handläggningen 
av samtliga avverkningsärenden 
kommer att bli mer resurskrävande 
till följd av den pågående rätts
utvecklingen. Skogsstyrelsen kan 
då komma att behöva göra omfat
tande omfördelningar av resurser 
i verksamheten. Bland annat kan 
ambitionsnivåerna för arbetet med 
tillsynsplanen och andra priorite
rade verksamheter behöva sänkas.

 Under 2021 har rättsutvecklingen 
även bidragit till att Skogsstyrelsen 
förändrat arbetssätten inom fera 
andra områden, bland annat samråd 
enligt 12 kap. 6§ i miljöbalken och 
ärenden som berör Natura 2000. 
Dessa beskrivs under en egen rubrik. 
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Två av de tre domarna från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) rör hänsyn till tjäder. 

Artskydd i skogen 

I mars 2021 kom ett avgörande från 
EUdomstolen som påverkar hur 
Skogsstyrelsen behöver handlägga 
fridlysta arter. För arter som berörs 
av livsmiljödirektivet (art och 
habitatdirektivet) innebär EUdom
stolens dom att varje individ av dessa 
fridlysta arter är skyddad. Domen är 
även tydlig med att skyddet i fågel
direktivet gäller alla vilda fåglar och 
att det inte är tillåtet att på förhand 
exkludera några kategorier av fågel
arter från skyddet. 

Skogsstyrelsens initiala tolkning 
av avgörandet var att syftet med 
fågeldirektivet ofta borde kunna 
tillgodoses vid skogsbruksåtgärder 
på ett sådant sätt att åtgärderna inte 
anses förbjudna. Under slutet av året 
har svensk rättsutveckling börjat 
utvisa att även alla vilda fåglar har 
ett strikt skydd eftersom Sverige 
inte gjort någon åtskillnad mellan 
livsmiljödirektivet och fågeldirek
tivet i den svenska lagstiftningen. 
Skogsstyrelsen arbetar med frågan 
om hur det kan komma att påverka 
vår ärendehandläggning. 

Under 2021 har 105 beslut rörande 
fridlysta arter fattats med stöd av 
miljöbalken och 384 beslut enligt 
skogsvårdslagen (det vill säga 
inom intrångsbegränsningen) där 
skyddade arter berörs. Arter i beslut 
enligt skogsvårdslagen kan vara 
fridlysta i artskyddsförordningen 
eller skyddade i skogsvårdslagen. 
Den stora ökningen från tidigare år i 
antalet beslut rörande fridlysta arter 
beror på EUdomstolens avgörande 
från mars 2021 och den striktare 
tillämpning av artskyddet som den 
gett upphov till. 

Under 2020 fattades 218 beslut 
där fridlysta arter berördes, varav 
34 var beslut med stöd av miljöbalken 
och 184 beslut enligt skogsvårds
lagen (det vill säga inom intrångsbe
gränsningen). Antalet beslut rörande 
fridlysta arter enligt artskydds
förordningen var ungefär på samma 
nivå under 2020, 2018 och 2017. 
2019 skrevs ett lägre antal beslut 
än tidigare år, delvis på grund av de 
begränsade resurserna till Skogs
styrelsen som påverkade myndig
hetens möjlighet att utöva tillsyn. 

Mark och miljööverdomstolen 
(MÖD) har den 22 december 
kommit med tre domar som rör 
ersättning på grund av Skogs
styrelsens artskyddsbeslut. 
Domarna pekar på att det i vissa 
fall, men inte alltid, kan fnnas en 
rätt till ersättning med anledning 
av Skogsstyrelsens beslut enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken som har med 
fridlysningsbestämmelserna att göra. 
Staten har den 19 januari 2022, 
genom Kammarkollegiet, överklagat 
två av de tre domarna till Högsta 
domstolen. Den tredje domen har 
därefter överklagats av motparten. 

Samlad tillsynsplan 

Skogsstyrelsen upprättar årligen en 
samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens alla tillsynsområden, 
det vill säga 

•  objekttillsyn enligt skogsvårds

lagen och miljöbalken, 

• systemtillsyn enligt miljöbalken, 

• tillsyn enligt lagen om virkesmätning, 

• kontroller enligt timmerförordningen samt 

• tillsyn över produktion av och 

handel med skogsodlingsmaterial. 

Planen grundas på en behovsutred
ning som avser kommande tre år, 
men uppdateras årligen. Att ha en 
tillsynsplan är ett krav i förordningen 
(2016:349) om Skogsstyrelsens 
planering, uppföljning och utvär
dering av tillsyn. I tillsynsplanen 
beskrivs mål med tillsynen, prio
riteringar, tillsynsinsatser för året, 
resursåtgång samt uppföljning och 
utvärdering av tillsynsverksamheten. 

Varje år prioriterar Skogsstyrelsen 
några områden inom objektstillsynen 
i skogsvårdslagen och miljöbalken. 
Det görs genom en styrning av urvalet 
för manuell handläggning och 
genom att ett antal aktiviteter pekas 
ut speciellt och prioriteras. 

ÅRSREDOVISNING 2021
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KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN 

Utifrån behovsutredningen har 
urvalet för manuell handläggning 
under 2021 riktats mot hänsyns
krävande biotoper, skyddszoner mot 
vatten, kulturlämningar, arter och 
rennäring. 

De områden som pekades ut med 
miniminivåer eller aktiviteter inför 
2021 var även områden med behov 
av tillsyn enligt behovsutredningen 
för 2021. Miniminivåerna driver 
mot att samtliga distrikt arbetar med 
de prioriterade tillsynsområdena, 
vilket samtidigt leder till en mer 
enhetlig tillsyn. 

Prioriterade områden inom 
objektstillsynen som preciserats med 
miniminivåer under 2021 var 

• beslut om hänsyn till naturvårdens 

eller kulturmiljövårdens intressen 

enligt skogsvårdslagen eller 

miljöbalken 

• beslut om hänsyn till rennäringens 

intressen 

• kommuniceringar om åtgärder 

mot skadliga insekter 

• kontroller av reproduktionsplikt 

i ungskogar 

• avsyningar av beslut (uppdelade 

i tre miniminivåer) samt 

• tillsyn av biotopskyddsområden. 

Samtliga miniminivåer uppfylldes 
på nationell nivå. På regional nivå 
uppfylldes däremot samtliga mini
minivåer endast av en region. En 
region saknade ett beslut om hänsyn 
till rennäringens intressen. Under 
2021 fattades 26 beslut på nationell 
nivå, vilket kraftigt översteg minimi
nivån på 14 beslut. Samtliga av dessa 
beslut fattades i region Nord och 
eftersom även region Mitt hade en 
miniminivå på ett beslut uppfylldes 
inte tillsynsplanens miniminivå till 
fullo. För en annan region, Region 
Syd, saknades två kommunikationer 
om åtgärder mot skadliga insekter. 

På nationell nivå skickades 79 
kommunikationer, mer än dubbelt 
så många som de 30 som var kravet 
i tillsynsplanen. Nivåerna nåddes 
därigenom på nationell nivå, men 
inte inom samtliga regioner.  

Inom systemtillsynen enligt miljö
balken prioriterades uppföljande 
tillsyn hos verksamhetsutövare som 
fck tillsyn för tre till fyra år sedan. 
I arbetet med lagen om virkes
mätning prioriterades tillsyn av 
mätmetoder för att mäta primärt 
skogsbränsle. Kontroller enligt 
timmerförordningen gjordes hos 
importörer av trä och pappers
produkter samt handlare. Inom 
tillsynen av frö och planthandel 
prioriterades tillsyn av verksamhets
utövare som inte fått tillsyn på fyra 
år, och verksamhetsutövare som 
fört in skogsodlingsmaterial från 
utlandet. 

Tillsynsplanen bedöms bidra till 
ökad enhetlighet, ökad transparens 
och tydlighet kring Skogsstyrelsens 
tillsyn. Förutom de mätbara efekterna 
av tillsynsplanen bidrar den till bättre 
struktur och tydlighet när det gäller 
prioritering inom arbetet med tillsyn. 

Objektstillsyn enligt skogsvårdslagen 

Objektstillsynen, som styrs av tillsyns
planen, kan grovt delas in i två delar, 
före respektive efter avverkning. 

Före avverkning prioriteras tillsynen 
av de ärenden där den planerade 
avverkningen kan innebära risk 
för bristande hänsyn eller dåliga 
återväxtresultat. Efter avverkningen 
gäller tillsynen främst kontroll av 
utförd avverkning och vidtagna 
återväxtåtgärder. När en anmälan 
om avverkning utreds manuellt av 
en handläggare görs det utifrån ett 
på förhand beskrivet arbetssätt. 
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Ett prioriterat område inom objektstillsynen som preciserats med miniminivåer under 2021 
var beslut om hänsyn till rennäringens intressen. 
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Att utgå från ett beskrivet arbets
sätt syftar till att tydliggöra hur en 
utredning av ett tillsynsärende ska 
ske allsidigt och tillvarata behoven 
utifrån det enskilda ärendets beskaf
fenhet. Genom en tydlig beskrivning 
av arbetssätt ökar också transparen
sen, vilket leder till ökat förtroende i 
omvärlden för tillsynsverksamheten. 

Det totala antalet beslut har ökat 
under 2021. Se tabell 10:5 och 
diagram 10:6. Antalet beslut varierar 
däremot kraftigt mellan distrikt, 
precis som tidigare år. 2021 fatta
des mellan 11 och 170 beslut per 
distrikt. Variationen mellan distrikt 
beror dels på olikheter i skogen, 
dels på skillnader i arbetssätt mellan 
Skogsstyrelsens distrikt. Utifrån 
ett rättssäkerhetsperspektiv är 
enhetligheten viktig och vi behöver 
fortsatt arbeta med att öka den. 
De som möter Skogsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet ska bemötas på ett 
likartat sätt oberoende av var i landet 
åtgärden vidtas. 

Skogsstyrelsen har ambitionen att 
arbeta mer aktivt med rennärings
frågor. I tillsynsplanen har Skogs
styrelsen därför beslutat att minst 
14 beslut inom åtta berörda distrikt 
ska fattas under 2021. Skogsstyrel
sen fattade, under 2021, totalt 26 
beslut enligt 31 § skogsvårdslagen. 
Se tabell 10:5. Det är en ökning med 
sju beslut jämfört med 2020 och 
med 20 beslut sedan 2019, vilket 
visar att åtgärderna som vi vidtagit, 
exempelvis kompetensutveckling för 
handläggare, förstärkt specialiststöd 
och tillfällen för erfarenhetsutbyten 
för handläggare, har gett efekt. 

Även om myndigheten har nått 
det uppsatta målet för 2021 behöver 
vi fortsätta fokusera på rennärings
frågor och fortsätta arbeta för att 
stärka medarbetarnas kompetens 
i ämnet samt utveckla det interna 
stödet till handläggarna. 

På grund av de kraftiga granbark
borreskadorna som uppkommit 
med start under 2018, prioriterade 
Skogsstyrelsen även arbete för att 
bekämpa skadliga insekter i tillsyns
planen för 2021. För att öka fokus 
på kontroller enligt 29 § skogsvårds
lagen, prioriterades arbetet med att 
fatta beslut om åtgärder under 2021. 

Ett beslut innebär att skogsägaren 
får ett föreläggande om att åtgärda 
angripet virke inom en viss tid. 
Men innan Skogsstyrelsen fattar 
ett beslut om ett föreläggande får 
skogsägaren ett brev, en så kallad 
kommunicering, där vi berättar att 

vi sett angrepp som skogsägaren 
behöver åtgärda och att vi planerar 
att fatta beslut i ärendet. Dessa kom
municeringar leder i många fall till 
att skogsägarna vidtar åtgärder och 
Skogsstyrelsen behöver därför inte 
fatta beslut. Av den anledningen har 
vi i uppföljningen följt antalet kom
municeringar. Under 2021 skickades 
79 sådana kommuniceringar ut. 

TA B E L L 1 0 : 5 .  T I L L SY N  E N L I GT S KO G SV Å R D S L AG E N  

Antal 2021 2020 2019 

Antal förelägganden om skogsvård 35 93 103 

Antal förelägganden och förbud 
miljöhänsyn 30 § skogsvårdslagen 708 527 361 

Antal föreläggande och förbud 
31 § skogsvårdslagen 26 19 6 

Antal föreläggande och förbud 
enligt miljöbalken 168 47 31 

Anmälan om misstanke om brott 68 55 33 

FAKTA OM FÖRELÄGGANDE 
OCH BESLUT 

Beslut om föreläggande 
Ett föreläggande är ett beslut som 
innebär att den som beslutet gäller 
måste utföra en åtgärd eller att 
åtgärden måste utföras på ett visst 
sätt. Exempelvis kan Skogsstyrelsen 
besluta om att förelägga markägaren 
att markbereda och plantera. 

Beslut om förbud 
Ett beslut om förbud innebär att den 
som beslutet gäller måste avstå från 
att utföra en viss åtgärd. Det kan 
handla om förbud mot avverkning 
och andra åtgärder under viss del av 
året för att undvika att störa rovfåglars 
häckning eller att vid en avverkning 
lämna kvar vissa områden med 
mycket höga naturvärden. 

DIAGRAM 10:6. FÖRBUD/FÖRELÄGGANDEN 
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Antal förbud/förelägganden enligt 30-31§§ 
skogsvårdslagen, 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Objektstillsyn enligt miljöbalken 

Tillsyn enligt miljöbalken sker i första 
hand i form av samråd enligt 12 kap. 
6 § miljöbalken. Skogsstyrelsen har 
föreskrifter som pekar ut ett antal 

ÅRSREDOVISNING 2021
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KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN 

åtgärder och verksamheter som till 
sin natur är sådana att de riskerar att 
väsentligt ändra naturmiljön och 
därför alltid ska anmälas för samråd 
till Skogsstyrelsen. Därutöver råder 
även den generella samrådsplikten 
som innebär att en verksamhet 
eller en åtgärd som kan komma 
att väsentligt ändra naturmiljön 
ska anmälas för samråd. Men till 
skillnad från de åtgärder eller 
verksamheter som fnns utpekade i 
Skogsstyrelsens föreskrifter behöver 
verksamhetsutövaren då göra en 
bedömning i det enskilda fallet. 

Under 2021 har rättsutvecklingen 
lett till att Skogsstyrelsen behövt 
se över och anpassa sitt arbetssätt 
gällande samråd enligt 12 kap. 6 
§ miljöbalken. Tidigare har ett 
samrådsärende kunnat avslutas 
med ett samrådsprotokoll (en form 
av tjänsteanteckning). Nu avslutas 
alltid ett ärende som tagits upp till 
samråd med beslut. Se tabell 10:5. 

Utöver samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken hanterar Skogsstyrelsen 
även avverkningar i eller i närheten 
av Natura 2000områden. Under 
2021 har Skogsstyrelsen förändrat 
handläggningen av ärenden som 
kan komma att påverka Natura 
2000. Detta har gjorts för att anpassa 
handläggningen utifrån rättsutveck
ling inom området samt ökad kunskap 
kring Skogsstyrelsens möjligheter och 
skyldigheter utifrån lagstiftningen. 
Skogsstyrelsen har infört ett auto
matiskt utskick till de markägare 
som anmäler en åtgärd till Skogs
styrelsen i närheten av ett Natura 
2000område. Därutöver kan Skogs
styrelsen även i vissa fall förelägga 
markägaren att ansöka om tillstånd 
hos länsstyrelsen, då länsstyrelsen 
är tillståndsmyndighet. Skogsstyrel
sen har sedan tillsynsansvaret för 
åtgärder som utförts inom eller i 
närheten av Natura 2000.  
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Skogsstyrelsen hanterar avverkningar i 
eller i närheten av Natura 2000-områden.  
Vi har därefter även tillsyns ansvaret för de 
åtgärder som utförts. 

Fo
to

: J
o

h
n

 L
in

d
st

rö
m

 

Skogsstyrelsen har även möjlighet att 
utföra tillsyn via helikopter. Under 2021 
har exempelvis 308 biotopskyddsområden 
tillsynats i fält eller via helikopter. 

Tillsyn av biotopskyddsområden 

Skogsstyrelsen ska enligt miljö
tillsynsförordningen utöva tillsyn 
över de biotopskyddsområden som 
myndigheten beslutat om. Syftet 
med tillsynen är att kontrollera 
om några skadliga åtgärder vid
tagits i områdena och, om så är 
fallet, anmäla misstanke om brott 
till polismyndigheten. Skador som 
upptäcks i samband med annan 
verksamhet, till exempel vid förvalt
ning och skötsel av biotopskydds
områden, hanteras även de på 
samma sätt. 

Under 2021 har registrerade 
skador inom biotopskyddsområden 

från 2018, 2019 och 2020 hanterats. 
231 registrerade skadliga händelser 
har gåtts igenom och avslutats. 

De 20 distrikt som har haft 
tillgång till högupplösta fygbilder 
från 2020, inom hela eller delar 
av distrikten, har granskat biotop
skyddsområden genom bildanalys. 
Totalt har 3 808 biotopskydds
områden granskats och av dessa har 
cirka fem procent (181 stycken) valts 
ut för fortsatt utredning och eventu
ellt fältbesök. 

Under 2021 har 308 biotopskydds
områden tillsynats i fält eller via 
helikopter. I 18 av dessa områden 
fnns en registrering om att en skad
lig händelse kan ha ägt rum inom 
biotopskyddsområdet. En tredjedel 
av dessa ärenden har hanterats och 
resterande del kvarstår att utreda 
vidare. 

Skogsstyrelsen har under 2021 
skickat tio anmälningar om miss
tanke om brott till polismyndig
heten. I sex ärenden pågår förun
dersökning fortfarande medan 
resterande fyra är nedlagda. 

Systemtillsyn enligt miljöbalken 

Under 2021 har tio verksamhets
utövare granskats för första gången. 
20 tillsynsbesök har gjorts hos 
verksamhetsutövare som granskades 
under 2017 eller 2018. Dessutom 
har en verksamhetsutövare som fått 
tillsyn under 2020 fått möjlighet att 
under 2021 rätta till avvikelser. 
Vid årsskiftet 2021–2022 var nio 
ärenden ännu inte avslutade. 

De vanligaste bristerna som 
upptäcks vid tillsynen är att risk
bedömning och ett fullgott system 
för uppföljning saknas. Genom 
tillsynen blir verksamhetsutövarna 
uppmärksammade på dessa brister i 
sina system för egenkontroll och kan 
rätta till dem. 



80   SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING 2021   

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

KAPITEL 10:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN 

Tillsyn enligt virkesmätningslagen 

Virkesmätningslagen omfattar 
mätning av skogsbränsle, timmer 
och massaved. Det fnns även regler 
om egenkontroll, som innebär att 
ett mätande företag systematiskt 
och ändamålsenligt ska kontrollera 
noggrannheten hos mätredskap och 
mätresultat. 

Företag som utför virkesmätning 
ska anmäla detta till Skogsstyrelsen 
och lämna uppgifter om verksam
heten. Under 2021 anmälde 98 
företag att de mäter virke i första 
afärsled, att jämföra med 86 företag 
2020 och 76 företag 2019. Troligen 
fnns det fer företag som mäter 
virke än de som anmält verksamhet 
till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens 
arbete med att få in anmälningar 
från samtliga berörda företag  
kommer därför att fortsätta. 

Skogsstyrelsen har prioriterat tillsyns
besök hos företag som mäter mycket 
virke. Tillsynen har främst inriktats 
mot mätmetoder som används vid 
mätning av primärt skogsbränsle. 
Under 2021 genomfördes 20 tillsyns
besök, vilket också var det antal som 
var planerat enligt tillsynsplanen. 
Av dessa har 15 ärenden avslutats, de 
festa efter komplettering. Under året 
har Skogsstyrelsen även förbjudit ett 
företag att utföra virkesmätning. 
Resterande fem ärenden var vid års
skiftet 2021–2022 ännu inte avslutade. 
Det är ärenden som har påbörjats sent 
under 2021. De tillsynsärenden som 
påbörjades under 2020 avslutades alla 
under året eller tidigt under 2021. 

Skogsstyrelsen var under året 
adjungerad representant i styrelsen 
för Virkesmätningskontroll VMK 
ekonomisk förening. 

Tillsyn enligt timmerförordningen 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
genomfört 42 kontroller enligt 
timmerförordningen, vilket är fer än 
vad som var planerat enligt tillsyns
planen. Det beror främst på att ett 
antal kontroller har gjorts efter för
frågan från Tullverket och Interpol. 
36 av kontrollerna gjordes hos företag 
som importerar trävaror och sex hos 
företag som handlar med varor som 
redan har släppts ut på EU:s inre 
marknad. Kontrollurvalet gjordes 
utifrån en riskbaserad kontrollplan. 
35 ärenden har avslutats. Ett företag 
har fått vitesförelägganden och ett 
företag har fått förbud. Sju ärenden 
var vid årsskiftet 2021–2022 inte 
avslutade. Det är ärenden som har 
påbörjats sent under 2021. Vid förra 
årsskiftet var endast ett ärende pågå
ende. Det avslutades i januari 2021. 
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Virkesmätningslagen omfattar mätning av skogsbränsle, timmer och massaved. Skogsstyrelsen har prioriterat tillsynsbesök hos företag som 
mäter mycket virke. Tillsynen har främst inriktats mot mätmetoder som används vid mätning av primärt skogsbränsle. 
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Tillsyn av produktion och 

saluföring av skogsodlings

material enligt skogsvårdslagen 

Reglerna för produktion och salu
föring av 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. 

Reglerna är även till för att undvika  
handelshinder som kan hämma den  
fria rörligheten för skogsodlingsmate
rial inom EU. Skogsstyrelsen samarbe
tar med andra medlemsstaters skogliga  
myndigheter genom att utbyta infor
mation om allt skogsodlingsmaterial 
som förs mellan länderna. 
Skogsstyrelsen representerar Sverige i 

EU:s ständiga kommitté för skogsod
lingsmaterial, OECD:s certiferings
schema för skogsodlingsmaterial, och 
NordGen Skogs Skogsföryngringsråd. 
I samband med EUkommissionens 
pågående översyn av utsädesdirekti
ven (inklusive direktivet för handel 
med skogsodlingsmaterial) har 
Skogsstyrelsen tagit fram underlag 
till regeringskansliet och till EUkom
missionen. I Skogsstyrelsens förvalt
ningsuppdrag ingår även att register
föra och utöva tillsyn av företag som 
ägnar sig åt produktion och saluföring 
av skogsodlingsmaterial, godkänna 
och registerföra frökällor, utfärda 
stambrev för allt skogsodlings
material som produceras i landet 
och hantera anmälningar och till
stånd för handel över landets gränser. 
Dessa uppdrag är avgiftsfnansierade. 
Skogsstyrelsens genomförde under 
året ett arbete för att revidera sina 

föreskrifter om avgifter i samband 
med produktion och saluföring av 
skogsodlingsmaterial. Syftet var att 
höja avgifterna totalt sett och att 
införa mer diferentierade avgifter 
för att undvika alltför höga avgifter 
för de minsta företagen. De nya före
skrifterna gäller från den 1 januari 
2022. 

Under 2021 var 41 företag regist
rerade för handel med skogsodlings
material och Skogsstyrelsen har 
genomfört nio tillsynsbesök under 
året. Fyra av besöken gjordes på 
plats och fem besök genomfördes 
digitalt. Även 2020 genomfördes nio 
kontroller varav sex på plats och tre 
digitalt. Under 2019 genomfördes 
två kontroller, båda på plats. 

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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 53 47 54 

Årsarbetskraft, män 33 30 36 

Årsarbetskraft, kvinnor 20 17 18 

Intäkter av anslag 1:1 54 098 48 504 53 252 

Övriga intäkter 368 472 848 

Kostnader 54 466 48 976 54 100 

Resultat 0 0 0 

TA B E L L  1 0 : 8 .  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  

* *)  Jämförelsetal 2020 har uppdateras på grund av ny modell för Geodata.  
     Det är inte möjligt att uppdatera jämförelsetal för 2019. 

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt *) 79 73 74 

Årsarbetskraft, män *) 50 47 48 

Årsarbetskraft, kvinnor *) 29 26 26 

Intäkter av anslag 1:1 90 161 82 441 82 317 

Övriga intäkter *) 554 878 1 043 

Kostnader *) 90 715 83 333 83 362 

Resultat *) 0 -14 -2 

*) Här ingår ofentligrättslig verksamhet 
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KAPITEL 11:  STATISTIK OCH DATAINSAMLING 

ÅRSREDOVISNING 2021

K A P I T E L  1 1  

STATISTIK OCH DATAINSAMLING 

Genom inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger Skogsstyrelsen inom  
ett urval av områden vad som fnns i skogen och vad som händer i den. Resultatet är 
bland annat statistik för uppföljningar av miljömålen och de skogspolitiska målen 
samt planerings- och beslutsunderlag för skogssektorn. 

Syftet med Skogsstyrelsens 
statistik och datainsamling är 
att leverera statistik för bland 

annat uppföljningar av miljömålen 
såväl som de skogspolitiska målen 
samt att ge underlag för återkopp
lingar och tillsyn. Resultaten kan 
också användas vid särskilda infor
mations och utbildningsinsatser, 
till exempel företagsdialoger. 
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Skogsstyrelsen har utvecklat ny statistik 
om antal personer i skogsbruket. 

Resultat från verksamheten redovi
sas framför allt i kapitel 3, Tillstån
det i skogen, och utvecklingen av 
skogens ekosystemtjänster samt i 
kapitel 5, Mål och resultat. 

Inventeringar och uppföljningar 
av naturvärden, kulturmiljöer och 
återväxters kvalitéer ger viktiga 
underlag för det dagliga arbetet med 
bland annat rådgivning, tillsyn och 
områdesskydd. Uppföljningar av 
exempelvis miljöhänsyn, återväxter, 

skogsskador och biologisk mångfald 
visar på tillståndet i skogen, upp
nådda resultat och behov av kom
mande åtgärder. 

OFFICIELL STATISTIK 

Under 2021 har alla statistikpro
dukter, se tabell 11:1, utom under
sökningen till skogsentreprenörer 
genomförts och publicerats. 

Utveckling inom statistikproduktionen 

har under året resulterat i 

• publicering av en ny samman

ställning av registerbaserad 

statistik om sysselsättning 

• en ny lång tidsserie över 

skogsägandet samt 

• ny statistik om hyggesfritt skogs

bruk. Resultatet visar att det 

år 2020 bedrevs hyggesfritt 

skogsbruk på 644 000 hektar. 

Skogsstyrelsen har utvecklat ny 
statistik om antal personer med 
inkomst från skogsbruk. Vidare 
startade ett nytt samarbete med 
Arbetsmiljöverket under året där 
Skogsstyrelsen börjat publicera 
särskild statistik om arbetsskador 
och arbetssjukdomar inom just 
skogsnäringarna. 

Statistiken om levererade skogs
plantor bygger på en enkät till alla 

registrerade företag för yrkesmässig 
handel med skogsodlingsmaterial. 
Redovisningen av statistiken är årlig. 
Nytt sedan 2020 är att undersök
ningen enbart genomförs som en 
webbenkät. 

Under 2021 initierades projek
tet statistikdatabas med syftet att 
efektivisera statistikproduktionen. 
Arbetet kommer att fortsätta under 
2022. Det pågår vidare en förstudie 
om möjlighet till frivillig rappor
tering genom en portal avseende 
frivilliga avsättningar. 

Hänsynsuppföljning 

Hänsynsuppföljning är en inventering 
i fält med syftet att samla in data 
om vilken miljöhänsyn som tagits 
vid avverkning. Resultaten används 
bland annat för utvärderingen av 
miljömålen. Uppföljningens resultat 
används också i processen med 
ständig förbättring av hänsyns
tagandet vid avverkning, samt kan 
vid behov ge incitament till att 
anpassa och/eller förändra regler 
och rekommendationer. 

Under 2021 har 500 objekt inven
terats efter avverkning. Ett statistiskt 
meddelande om miljöhänsyn vid 
föryngringsavverkning publicerades 
i december.[1] 

1  Skogsstyrelsen JO1403 Statistiska meddelanden Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 2021 



Fo
to

: J
en

ny
 L

ey
m

an
 

”Uppföljningar av exempelvis miljö
hänsyn, återväxter, skogsskador och 
biologisk mångfald visar på till
ståndet i skogen, uppnådda resultat 
och behov av kommande åtgärder.” 
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Hänsynsuppföljning är en inventering i fält med syftet att samla in data om vilken miljöhänsyn som tagits vid avverkning.  
Under 2021 har 500 objekt inventerats efter avverkning.  

Utvärderingar av resultat från 
kontrollinventering har visat att den 
inventeringsmetod som använts 
sedan starten 2015 har vissa svag
heter som gör att det inte går att 
ta fram all den statistik som hade 
avsetts. Sedan hösten 2020 pågår ett 
projekt för att utveckla inventerings
metoden. Projektets inriktning är att 
fältmetoder och statistiskdesign ska 
vara stabila, enkla, kostnadsefektiva 
och långsiktiga. Inventering före res
pektive efter avverkning kommer att 
utföras i varsitt oberoende stickprov. 
Mätningar enligt den nya metoden 
kommer starta hösten 2022. 

Hänsynsuppföljning kulturmiljö 

Hänsynsuppföljning kulturmiljö är en 
inventering i fält med syftet att följa 
upp hänsynen till kända och regist
rerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar tre 
år efter avverkning. Inventeringen 
används vid utvärdering av miljö
målen och skogspolitikens miljömål. 

Resultaten från Hänsynsuppföljning 
kulturmiljö ingår från och med 2020 

i den ofciella statistiken. Ett statistiskt 
meddelande med resultaten presen
terades i december.[2] Inventeringen 
kommer under 2022 att användas 
för återkoppling och dialog med 
berörda bolag och markägare. En 
kontrollinventering genomförs 
parallellt med ordinarie inventering 
på fem procent av objekten (avverk
ningarna). Kontrollinventeringens 
syfte är dels kvalitetssäkring och 
underlag för förbättringar, dels 
att den ska återkopplas och bidra 
till kalibrering av inventerarnas 
bedömningar. 

2  Skogsstyrelsen JO1406 Statistiska meddelanden Hänsynsuppföljning Kulturmiljö 2021 

Under 2021 har Skogsstyrelsen 
inventerat och kontrollerat 500 
avverkningar och registrerat hänsyn 
till 1 831 kulturlämningar (fornläm
ningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar). 

Andelen kulturlämningar som 
blir påverkade (ringa skada, skada 
eller grov skada) vid föryngrings
avverkning ligger i år på samma 
nivå som 2019 på 27 procent. Det är 
den lägsta påverkansnivå vi noterat 
sedan inventeringen startade 2012. 

Andelen grov skada är däremot 
högre 2021. Kategorin Övriga ägare 
har i år den lägsta skadenivån (skada 
och grov skada) sedan inventeringen 
började på 9 procent, för kategorin 
Enskilda ägare är skadenivån på 15 
procent. 

Markberedning fortsätter vara 
den enskilt största skadeorsaken 
(skada och grov skada) på kulturläm
ningarna. Från att år 2020 ha ökat 
markant till 16 procent har skadorna 
av markberedning i år sjunkit till 
9 procent, en nivå där skadenivån 
tidigare legat. 

En kulturstubbe är en 1,3 meter 
hög (+/¬0,5 m) stubbe som används 
för markering av kulturlämningar. 
Detta för att signalera förekomsten 
av lämningen men även för att för
hindra skador. När ingen utmärk
ning med kulturstubbar har skett 
förekommer skada och grov skada 
på 21 procent av kulturlämningarna. 
När kulturstubbar har använts har 
92 procent av lämningarna ingen 
skada eller grov skada. 
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 TA B E L L 1 1 : 1 .  S KO G S ST Y R E L S E N S  STAT I ST I K P R O D U KT E R  

Produkter Innehåll 

Avverkningsanmälningar Statistiken om avverkningsanmälningar redovisar årlig statistik om antal avverkningsanmälningar och 
ansökningar om avverkningstillstånd samt vilka arealer dessa omfattar. Vi publicerar även preliminär  
statistik per månad. Redovisningen sker till största del med fördelning på län, landsdelar och för hela 
landet. Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog redovisas dessutom per storleksklass.  

Biotopskydd och   
naturvårdsavtal 

Statistiken omfattar av Skogsstyrelsen beslutade biotopskyddsområden och tecknade naturvårdsavtal.  
För båda skyddsformerna redovisas antal objekt, total areal, areal produktiv skogsmark och total ersätt
ning med fördelning på biotoptyper och län. 

Bruttoavverkning Skogsstyrelsen har publicerat bruttoavverkningsstatistik sedan 1940talet. Statistiken omfattar preliminär 
och slutlig årlig bruttoavverkning uttryckt i skogskubikmeter fördelat på sortiment av stamved avseende 
hela landet. Statistiken innehåller även avverkningsuppgifter från SLU Riksskogstaxeringen. Under 2020 
har statistikprodukten utvecklats i syfte att tillhandahålla en mer samlad avverkningsstatistik. 

Fastighets- och ägarstruktur 
i skogsbruk 

Statistiken om fastighets och ägarstruktur lades om under 2020 och en ny lång tidsserie från 1999–2020 
publicerades. Underlaget till statistiken kommer från fastighetstaxeringen och bygger därmed på de 
uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i sin fastighetsdeklaration. Den areal som redovisas i 
statistiken avser deklarerad produktiv skogsmark. Exempelvis presenteras statistik om antal skogsägare 
med fördelning på bostadslän, kön med mera. Antal skogsägare har minskat med cirka 40 000 personer 
under perioden 1999–2020. 

Frivilliga avsättningar 
och certiferad areal 

Underlaget till statistiken om frivilliga avsättningar och certiferad areal samlas in via bearbetning av 
geografsk information i kombination med enkäter till certifkatägare hos PEFC och FSC samt till enskilda 
skogsägare. Redovisningen innehåller till exempel areal frivilliga avsättningar samt produktiv skogsmark 
certiferad enligt PEFC eller med fördelning på län, landsdel och ägarkategori. 

Kostnader i det   
storskaliga skogsbruket 

Skogsstyrelsen har publicerat statistik över kostnader sedan 1950talet. Undersökningen om kostnader 
ger svar på hur mycket det kostar att föryngringsavverka, gallra, hyggesrensa, markbereda, plantera  
och utföra andra skogsvårdsåtgärder och respondenterna fnns inom det storskaliga skogsbruket.   
Skogsstyrelsen gör undersökningen i samarbete med Skogforsk.  

Lager av sågtimmer, 
massaved och fis 

Under perioden 1975–2012 samlade Statistiska centralbyrån (SCB) in statistiken men sedan 2013 utförs 
insamlingen av Skogsstyrelsen tillsammans med Skogsindustrierna. Statistiken om lagervolymer bygger 
dels på en enkätundersökning, dels på medlemsstatistik från Skogsindustrierna. I undersökningen ingår 
sågverk, massa och pappersbruk, förvaltningar och inköpsföretag. Vi redovisar statistiken med  
fördelning på virkesråvara och virkesbalansområden, för massaved även på sortiment och lagringsplats. 

Levererade skogsplantor Statistiken om levererade skogsplantor bygger på en enkät till alla registrerade företag för yrkesmässig 
handel med skogsodlingsmaterial. Redovisningen av statistiken är årlig. 

Rundvirkespriser Skogsstyrelsen har publicerat statistik om rundvirkespriser sedan slutet av 1960talet. Underlaget 
till statistiken om rundvirkespriser kommer från Biometria (tidigare Skogsbrukets datacentral SDC) 
och avser löpande priser för leveransvirke. Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av 
anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Statistiken publiceras per kvartal och årligen. 
Sammantaget ska statistiken spegla långsiktiga relativa förändringar i prisnivåerna. 

Sysselsättning   
i skogsbruket 

Från och med 2020 presenterar Skogsstyrelsen ny registerbaserad statistik om sysselsättning och 
ersätter därmed till stor del tidigare enkäter för detta ändamål. Exempel på resultat är antal sysselsatta 
och anställda inom skogsbruket. 

Åtgärder i skogsbruket Skogsstyrelsen har publicerat åtgärdsstatistik för skogsbruket sedan 1940talet. Till exempel publiceras 
statistik om utförd röjning, markberedning, plantering, gödsling, skyddsdikning och antal plantor för hjälp
plantering. Resultaten redovisas till exempel efter ägarklass, län, landsdel och för hela riket. Resultaten 
bygger på två olika enkäter varav den ena är en totalundersökning av de cirka 100 största skogsägarna i 
landet och den andra är en stickprovsundersökning som omfattar cirka 2 500 mindre skogsägare. 
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Den biologiska mångfalden följs upp i stick-
prov av områden med höga naturvärden. 
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En kulturstubbe är en cirka 1,3 meter hög 
stubbe som markerar kulturlämningar och  
förhindrar skador av dessa.  

Återväxtuppföljning 

Återväxtuppföljningen är en invente
ring i fält vars huvudsakliga syfte är 
att samla in data för framställning av 
statistik. Delar av resultaten ingår 
även i Sveriges ofciella statistik. I 
Skogsstyrelsens återväxtuppföljning 
inventeras årligen ett stickprov av 
föryngringsavverkningarna. Under 
säsongen 2020/2021 inventerades 
totalt 478 objekt. Inventeringen 
omfattar dels en återväxtinvente
ring, dels en vedsubstratinventering 
inklusive skattning av hänsynsareal. 
Den ger alltså en bild av återväx
ternas kvalitet samt hur mycket 
vedsubstrat och hänsynsareal som 
fnns kvar fem år i södra Sverige 
respektive sju år i norra Sverige efter 
avverkningen. 

Andelen föryngringsareal som 
bedömts godkänd enligt skogsvårds
lagen har under de senaste sex åren 

legat på en hög och stabil nivå. Det 
senaste resultatet (treårsmedelvärde 
för 2018/19–2020/21) visar dock på 
en minskning till att 86 procent av 
den föryngringsavverkade arealen är 
godkänd enligt skogsvårdslagen (§6), 
jämfört med 91 procent (treårsmedel
värde för 2017/20182019/2020). 
Resultatet är samma för ägarkate
gorierna Enskilda ägare och Övriga 
ägare. 

Vad minskningen beror på är svårt 
att säga i nuläget och det är för tidigt 
för att säga att det är ett trendbrott 
mot den stabila nivå som föregått 
årets resultat. En sannolik anledning 
till minskningen är sommartorkan 
2018 som hade stor påverkan på 
nyplanterade och unga plantor. Om 
torkan är den påverkande faktorn 
bör vi kommande år kunna se en 
fortsatt påverkan på resultaten. 

ÖVRIG STATISTIK   

OCH DATAINSAMLING 

Uppföljning av biologisk mångfald 

Den biologiska mångfalden följs upp 
i ett stickprov av områden med höga 
naturvärden. I områdena inventeras 
mängden signalarter, död ved och 
andra indikatorer. De inventerade 
områdena kan senare återinventeras 
för att mäta förändringen av art
förekomster, och därmed visa på 
efekten av områdesskydd och andra 
åtgärder för artbevarande. 

Under 2021 har fältinventering 
utförts i begränsad omfattning, 
ett resultat av prioriteringar inom 
myndigheten. Skogsstyrelsens art
experter och inhyrda konsulter har 
inventerat nio objekt av ett lands
omfattande stickprov av nyckel
biotoper där hittills totalt 604 objekt 
inventerats. Planen är att inventera 
resterande 57 områden i stickprovet 
under 2022 och sedan växla över 
uppföljningen till att omfatta hela 
det brukade skogslandskapet. Under 
året slutfördes arbetet med att rätta 

till tidigare kvalitetsproblem i data
basen. Resultat från data insamlade 
fram till 2021 kommer publiceras 
under 2022. 

Några trender som syns i resultaten är: 

• Bland nyckelbiotoper är det genom

snittliga antalet signalarter (natur

vårdsarter) per område högre i norra 

och södra Norrland (cirka 26 respektive 

cirka 28) än i Svealand (cirka 17) och 

Götaland (cirka 14). Det är främst arter 

som lever på död ved som ökar i antal 

norrut. 

• Bland nyckelbiotoper i Norrland är det 

granskogar som har fest antal signalar

ter jämfört med skogar som domineras 

av andra trädslag. I Götaland är det 

ädellövskogar som har fest signalarter 

bland nyckelbiotoperna. 

• Slutavverkningsmogna skogar som inte 

är nyckelbiotoper har, som ett genom

snitt för hela landet, cirka hälften så 

många signalarter per område jämfört 

med nyckelbiotoperna. 

Hösten 2021 startade en förstudie 
över hur uppföljningen av biologisk 
mångfald kan utvecklas för att nå 
en efektiv uppföljning av hela det 
brukade skogslandskapet. Förstu
dien görs i samverkan med Natur
vårdsverket och Sveriges lantbruks
universitet och ska vara avslutad 
hösten 2022. 

Registrering av nyckelbiotoper 

Under året registrerade Skogssty
relsen i den löpande verksamheten 
48 områden som nyckelbiotoper, 
med en sammanlagd areal på 234 
hektar varav 24 nyckelbiotoper med 
en sammanlagd areal på 84 hektar 
är kopplade till områdesskydd. 
Skogsstyrelsen registrerade dess
utom 38 områden som objekt med 
naturvärden, med en sammanlagd 
areal på 128 hektar i den löpande 
verksamheten. 
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Till och med 2021 har Skogsstyrel
sen 68 324 aktiva nyckelbiotoper 
registrerade med en sammanlagd 
areal på 242 599 hektar och 46 128 
aktiva objekt med naturvärden med 
en sammanlagd areal på 141 391 
hektar, huvudsakligen hos enskilda 
skogsägare. Till detta kommer 
nyckelbiotoper som storoch mellan
skogsbruket inventerat och registre
rat i egen regi. 

Skogsstyrelsen upphörde att 
registrera nyckelbiotoper i samband 
med tillsynsverksamhet i december 
2020 och i december 2021 upphörde 
myndigheten med all registrering av 
nyckelbiotoper som en konsekvens 
av rättsutvecklingen.  En annan 
konsekvens av rättsutvecklingen är 
att om markägare begär avregist
rering av en nyckelbiotop som är 
registrerad från och med den 27 
juni 2019, genomför Skogsstyrelsen 
avregistreringen. 

TA B E L L 1 1 : 2 .  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 *. 
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  

*) Jämförelsetal 2020 har uppdateras på grund av ny modell för Geodata. 
   Det är inte möjligt att uppdatera jämförelsetal för 2019 

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 24 44 39 

Årsarbetskraft, män 15 30 24 

Årsarbetskraft, kvinnor 9 14 15 

Intäkter av anslag 1:1 28 664 53 708 36 393 

Övriga intäkter 257 268 663 

Kostnader 28 921 53 976 37 056 

Resultat 0 0 0 

TA B E L L 1 1 : 3 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  STAT I ST I K *. 
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  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 6 4 4 

Årsarbetskraft, män 4 2 3 

Årsarbetskraft, kvinnor 2 2 1 

Intäkter av anslag 1:1 7 995 4 504 4 310 

Övriga intäkter 16 61 0 

Kostnader 8 011 4 565 4 310 

Resultat 0 0 0 

Viltskador från hjortdjur 

Efter 2021 års Älgbetesinvente-
ring (Äbin) kunde Skogsstyrelsen 
konstatera att betesskadorna inte 
minskar i landet utan ligger kvar på 
en hög nivå. Mot bakgrund av att 
dagens älgförvaltning infördes för 
tio år sedan är det bekymmersamt 
att skadorna inte närmar sig det 
fastställda målet. Skogsstyrelsen har 
en viktig roll i att beskriva tillståndet 
och ge förslag på åtgärder som kan 
minska eller förebygga betesskador. 
Skogsstyrelsen har arbetat med att 
säkra kvaliteten i inventeringen, 
bland annat genom att låta Sveriges 
lantbruksuniversitet genomlysa 
statistiken. 

Älgbetesinventeringen visar via 
analyser av rester av dna på betade 
tallskott att det är älg som är den 
främsta skadegöraren. Skotten sam
lades in i Södermanland. Trots att 
kronhjort är vanlig där, stod den 
för en mindre del av betet. 

För första gången har Skogsstyrelsen 
också kartlagt betesskador på Got
land. På Gotland fnns inte älg men 
däremot en rådjursstam som ökat 
kraftigt sedan de introducerades på 
ön under 1980talet. Inventeringen, 
som genomfördes i bestånd där 
rådjuren betar på träd, visade bety
dande betesskador även på Gotland. 
Skadorna var jämförbara med de 
som redovisas för fastlandet. 

Skogsstyrelsen fortsätter att följa 
utvecklingen av betesskador i den 
nya skogen som växer upp efter den 
stora skogsbranden i Västmanland 
2014. Skogen har nu nått upp till 
älgens mule och betesskadorna ökar 
i området. 

I Götaland har Skogsstyrelsen 
även kartlagt förekomsten av 
hjortdjurens barkgnag i skog högre 
än fyra meter. Preliminärt visar 
resultatet på att barkgnag främst är 
koncentrerat till granskog. Arbetet 

har möjliggjorts tack vare de extra 
medel som regering tillsköt under 
året för arbete att förygga och stärka 
kompetens kring skogsskador. 

STATISTIK PÅ SKOGS

STYRELSENS WEBBPLATS 

Antalet besökare på statistiksidorna 
på Skogsstyrelsens webbplats ökar. 
År 2021 hade Skogsstyrelsens 
statistiksidor totalt 135 515 besök 
vilket kan jämföras med 114 919 
besök under 2020. Den mest besökta 
statistiksidan handlade om Svärm-
ningsövervakning (16 3 47 besök) följt 
av  Äbin och andra skogliga betes-
inventeringar (11 262 besök) samt  
Rundvirkespriser (10 3 45 besök). 
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K A P I T E L  1 2  

GEODATAFÖRSÖRJNING 

Geodata beskriver allt som har ett geografskt läge, till exempel fastigheter, vägar,  
satellitbilder eller fornlämningar.  Tillgång till landstäckande geodata som beskriver 
skogen är viktig såväl för Skogsstyrelsen som för övriga skogssektorn i arbetet med 
att nå de skogspolitiska målen och miljömålen. 

Skogsstyrelsen har under de 
senaste åren gått från att vara 
en stor användare av geodata 

till att även vara producent av 
geodata. Se tabell 12:1. Regerings
uppdraget att utveckla och upp
datera skogliga grunddata med hjälp 
av laserskanning är ett exempel, se 
kapitel 13, Policyutveckling. Utveck
lingen av användning av satellit
bilder från Copernicus, EU:s jord
observationsprogram[1], ett annat. 

1  Copernicus, About Copernicus, https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus/ 

GEODATA SOM STÖD  

I VERKSAMHETEN 

Geodata utgör viktiga kunskaps och 
faktaunderlag både i Skogsstyrelsens 
handläggningssystem och i övrig 
verksamhet, såväl på kontoret som i 
fält. Genom det så kallade fältstödet, 
kartprogram i mobil eller platta, 

blir arbetet i fält efektivare och 
uppföljningen underlättas. Under 
året har ett omfattande förbätt
ringsarbete skett av fältstödet för 
arbete med bland annat fjällnära 
tillsynsärenden. 

Skogsstyrelsen använder även 
andra aktörers geodata som stöd i 
handläggningen, se tabell 12:2. 
Vi använder också geodata i utveck
lingsarbetet för att efektivisera och 
höja kvalitén på ärendehandläggning. 
Se vidare kapitel 10, Ärende
handläggning och tillsyn. 

Tack vare tillskott av extra medel 
för laserskanning så har mängden 
Skogliga grunddata kunnat upp
dateras över förväntan, se kapitel 13, 
Policyutveckling.  
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Ett kartutsnitt som visar hur man med AI 
identiferat kolbottnar. 

EXTERNA TJÄNSTER 

Skogsstyrelsen tillhandahåller 
etjänster med geodata för externa 
användare. Dessa geodata fnns till
gängliga både i webbapplikationer 
och för att ladda ner till eget GIS, 
se tabell 12:3. Det ger skogssektorn 
god tillgång till digital information 
för planering och beslut och bidrar 
till ökad produktion och efektivare 
miljöhänsyn inom skogsbruket. 
Andra stora användare är myndighe
ter som har behov av skogliga data i 
sin verksamhet. 

TA B E L L 1 2 : 1 .  S KO G S ST Y R E L S E N S  
Ö P P N A G EO DATA  

Typ Namn 

Avverkningar Avverknings
anmälningar 

Utförda avverkningar 

Naturvärden Nyckelbiotoper 

Objekt med höga 
naturvärden 

Sumpskog 

Ras och skred Ras och skred 

Skogliga grunddata Volym 

Grundyta 

Medelhöjd 

Medeldiameter 

Lutning 

Trädhöjd 

Diken 

Biomassa 

SLU Markfuktighets
karta 

Skogsgränser Gräns för fällnära skog 

Gräns för contortatall 

Gräns för skogsskydds
bestämmelser 

Skogsskador Brand 

Riskindexkarta för 
granbarkborre 

Skyddade och 
värdefulla områden 

Biotopskydd 

Naturvårdsavtal 

https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus/
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”Genom det så kallade 
fältstödet, kartprogram 
i mobil eller platta, 
blir arbetet i fält 
efektivare och 
uppföljningen 
underlättas.” 
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KAPITEL 12:  GEODATAFÖRSÖRJNING 

ÅRSREDOVISNING 2021

Under hösten genomfördes en 
målgruppsundersökning där 
användare av våra öppna karttjänster 
intervjuades. Resultatet visar att 
efterfrågan på öppna karttjänster 
är stor främst inom skogsnäringen. 
Allt fer nyttjar Skogsstyrelsens data 
i sina egna system. Detta sker såväl 
genom nedladdning, att hämta hem 
data, som genom anrop, att nyttja 
våra karttjänster direkt i sina system. 
Antalet nedladdningar samt anrop 
mot karttjänster ökar. Den största 
ökningen står Skogliga grunddata för. 
Se diagram 12:4. Det ökade intres
set för att använda Skogsstyrelsens 
data i egna system avspeglas även i 
utvecklingen av antalet sidvisningar 
för olika karttjänster, se tabell 12:5. 
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Till vänster ett skärmklipp där trädslag har markerats i ett drönarfoto för att kunna användas inom maskininlärning.  

SAMVERKAN 

Den snabba utveckling som sker 
inom geodataområdet gör det extra 

viktigt att samarbeta med andra. 
Ett exempel på detta är samverkan 
med Totalförsvarets forsknings
institut (FOI) i frågor kring maskin
inlärning och metodutveckling. 

Skogsstyrelsen samverkar med 
och stödjer myndigheter och skogs
sektorn i geodatafrågor för att driva 
på en bra geodataförsörjning. Detta 
sker inom bland annat: 

• Geodatarådet som stödjer Lantmäteriet 

i dess roll som samordnare på geodata

området.[2] 

• Copernicus, EU:s jordobservations

program, där bland annat satellitbilder 

från Sentinel ingår. Skogsstyrelsen har 

varit drivande för att göra satellit

bilderna lättillgängliga.[3] 

• Smart miljöinformation, samverkan 

inom miljödataområdet med 

Naturvårdsverket som ansvarig.[4] 

Från och med våren 2021 sker 

samverkan genom ett miljöinforma

tionsråd och ett koordineringsforum. 

• Under året har Agenda för landskapet 

avslutats. Projektet stödjs av Vinnova 

och samordnas av Naturvårdsverket i 

samverkan med fera myndigheter. 

Syftet är att ta fram efektiva metoder för 

kontinuerlig förvaltning och ajourhållning 

över markanvändningen i Sverige. 

• Samverkansgrupp inom skoglig plane

ring (PSG) där Skogforsk är samman

kallande. Syftet är att dela erfarenheter 

och sprida kunskap inom färranalys 

och datainsamling. Deltagare är skogs

bolag, skogsägarföreningar, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), Skogs

styrelsen och Skogforsk.[5] 

• Skatteverkets fastighetstaxering där 

Skogsstyrelsen fått i uppdrag att med 

hjälp av skogliga grunddata beräkna 

volym och trädslag per fastighet. 

Beräkningsmodellen tas fram i 

samarbete med SLU. 

2   Geodata, Geodatarådet, https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/ 
3   Rymdstyrelsen, Myndighetssamverkan Copernicus, https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/ 
4   Naturvårdsverket, Smart miljöinformation – digitalisering inom miljöområdet, https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/smart-miljoinformation/ 
5   Skogforsk, Samverkansgrupper, https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/ 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/
https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/smart-miljoinformation/
https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/
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• Internationellt arbete. Under året har 

samverkan inom geodataområdet skett 

med fera länder. 

Skogsstyrelsen har även deltagit i 

arbetet kring Global Forest Resources  

Assessment 2020 (FRA 2020)[6] där 

vi med hjälp av färranalys har tolkat 

markanvändning och förändring inom 

ett stort antal provytor i Sverige. 

• Under 2021 har det SIDAfnansierade 

utvecklingsprogrammet Locally Con

trolled Forest Restoration (LoCoFoRest) 

kommit igång och de första länderna 

startade sin distansutbildning i april. 

Här bidrar Skogsstyrelsen med bland 

annat olika geodata och handledning.[7] 

6  Food and Agriculture Organization of the 
United Nations https://www.fao.org/forest- 
resources-assessment/2020/en/ 
7   LoCoFoRest, https://www.skogsstyrelsen.se/ 
om-oss/var-verksamhet/projekt/locoforest/ 

UTVECKLING 

Skogsstyrelsen har de senaste tre 
åren tillsammans med SLU utvecklat 
ett skogsdatalabb[8]. Genom labbet 
tog Skogsstyrelsen under året fram 
träningsdata och AImodeller för 
skogsskador. 

8  Nationellt Skogsdatalabb, 
https://skogsdatalabbet.se/ 

Skogsstyrelsen har genomfört en 
förstudie för att ta reda på om förut
sättningar för naturvärden i skogen 
kan kartläggas med hjälp av natio
nella och heltäckande dataunderlag. 
Se kapitel 4, Ledning och styrning. 

Myndigheten för digital förvalt
ning (DIGG) arrangerade i oktober 
den årligt återkommande innova
tionstävlingen Hack for Sweden 365. 
I år var huvudtemat digital inklu-
dering med fyra olika utmaningar. 
Skogsstyrelsen var engagerad i två 
av dessa med våra öppna geodata: 
Landskap för alla samt Förstärkt natur 
med augmented reality (AR, förstärkt 
verklighet).[9] 

9  Hack for Sweden 365, https://www.digg.se/  
utveckling-av-digital-forvaltning/hack-for-
sweden (Hämtad 2022-01-18) 

TA B E L L 1 2 : 2 .  E X E M P E L P Å  A N D R A  A KT Ö R E R S  G EO DATA S O M  S KO G S ST Y R E L S E N  
A N V Ä N D E R  I  S I N  H A N D L Ä G G N I N G  

Ansvarig myndighet/företag Exempel på data 

Företag Nyckelbiotoper på egen mark 

Havs och vattenmyndigheten Värdefulla vatten 

Lantmäteriet Fastighetsgränser, ortofoto, allmänna kartor 

Länsstyrelserna Natur med höga naturvärden, riksintressen 

Naturvårdsverket Nationalparker, naturreservat, vattenskyddsområden, 
nationella marktäckedata 

Sametinget Rennäring 

SLU Artdatabanken och Artfynd 

Statistiska centralbyrån Tätorter 

Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöregistret 

TA B E L L 1 2 : 3 .  S KO G S ST Y R E L S E N S  E-TJ Ä N ST E R  F Ö R  G EO DATA  

e-tjänst Användning Målgrupp 

Skogens pärlor Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag, 
andra myndigheter) 

Skogliga grunddata Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag, 
andra myndigheter) 

Skador på skog Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag, 
andra myndigheter) 

Nedladdning Hämta data Företag, andra myndigheter, organisationer, 
avancerade användare 

Geodatatjänster Använda i eget 
kartprogram 

Företag, andra myndigheter, organisationer, 
avancerade användare 

D I AG R A M  1 2 : 4 .  D E  M E ST  A N V Ä N DA G EO DATATJ Ä N ST E R N A ,  A N TA L  A N R O P  

 

6 000 000 
Skogliga grunddata 

Markfuktighetskarta SLU * 

Lutning 

Samverkan Trädhöjd 4 000 000 
Trädhöjd publikt 

GBB Riskindex 

2 000 000 

*) Tjänsten blev tillgänglig 

0     under årets sista kvartal. 

2020 2021 

TA B E L L 1 2 : 5 .  A N TA L S I DV I S N I N G A R  F Ö R  STA RTS I D O R  F Ö R  
N Å G R A  AV S KO G S ST Y R E L S E N S  K A RT TJ Ä N ST E R  P Å  S KO G S ST Y R E L S E N .S E  

2021 2020 2019 

Karttjänster, samlingssida 48 872 53 757 41 887 

Skogens pärlor 44 796 63 073 34 598 

Skogliga grunddata 32 594 28 476 26 250 

Geodata att använda i eget GIS 19 685 10 428 4 616 

Kartor över skador på skog 9 925 23 063 * 

*) Inga sifror för 2019, sidan skapades 2020. 

https://www.fao.org/forest-
https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/locoforest/
https://skogsdatalabbet.se/
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/hack-for-sweden/
http://skogsstyrelsen.se
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47% 
I så många procent av fallen överensstämde 
fältinventerade kolbottnar med lämningar 
detekterade av artifciell intelligens (AI), 
ett mycket lovande resultat av AI-modellen. 

Dataproduktionen inom Skogliga 
grunddata fortsatte under året 
och håller på att etableras som en 
branschstandard. Användningen 
av dessa data inom andra samhälls
sektorer ökade också. Förberedelser 
för nästa omdrev av den underlig
gande laserskanningen inleddes 
med syfte att tillgodose det ökade 
databehov som blir följden av ökade 
krav på skogen. 

Som en del av Skogsstyrelsens och 
Naturvårdsverkets gemensamma 
satsning på klimatanpassning har 
dikeskartor tagits fram. Dessa utgör 
ett helt nytt kartunderlag som tillför 
nya möjligheter genom att förbättra 
lokalisering av torvmarker och 
underlätta vid planering. Se även 
kapitel 13, Policyutveckling. 

Under året har Skogsstyrelsen 
tagit fram en modell för att konti
nuerligt kunna följa förändringar i 
satellitbilder och på så sätt få infor
mation om utförda avverkningar. 

Skogsstyrelsen har under 2021, 
tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, genomfört tester med 
artifciell intelligens (AI) för att hitta 
kulturlämningar. Testerna utfördes 
med en AImodell som tagits fram av 
Skogsstyrelsen. 

Inom ett 125 km² stort område 
fältinventerades 70 kolbottnar efter 
resmilor, vilka bildade referens
material vid utvärdering av AI
modellens träfsäkerhet. I 47 procent 
av fallen överensstämde inventerade 
kolbottnar med lämningar detek
terade av AImodellen, ett lovande 
resultat. 

SKOGSSKADOR 

Skogsstyrelsen har under året 
utvecklat arbetet med att hitta 
skadad skog med hjälp av artifciell 
intelligens. Se kapitel 4, Ledning och 
styrning. Fokus har bland annat varit 
att ta fram modeller som tillämpas 
på drönarbilder för att hitta skadade 
och döda granar samt alm som drab
bats av almsjuka. 

Myndigheten har tidigare tillgäng
liggjort riskindexkartor som visar 
vilka skogar som löper störst risk 
att skadas av granbarkborrar. Under 
2021 har vi uppdaterat riskindexkar
torna. Det uppdaterade materialet är 
ännu inte tillgängligt. 

TA B E L L 1 2 : 6 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  G EO DATA F Ö R S Ö RJ 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  

*) Geodata redovisas enligt ny modell från och med 2021. Jämförelsetal har uppdaterats för 2020. 
   Det är inte möjligt att uppdatera jämförelsevärden för 2019. 

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 15 14 2 

Årsarbetskraft, män 8 8 1 

Årsarbetskraft, kvinnor 7 6 1 

Intäkter av anslag 1:1 27 936 16 184 12 558 

Övriga intäkter 2 245 938 12 

Kostnader 30 181 17 122 12 570 

Resultat 0 0 0 

Fo
to

: B
ar

b
ro

 W
ic

ks
tr

ö
m

 /
  M

os
tP

h
o

to
s 

 B
ild

: W
ill

ia
m

 L
id

b
er

g,
 S

LU
 

Som en del av Skogsstyrelsens och Natur-
vårdsverkets gemensamma satsning på  
klimatanpassning har dikeskartor tagits 
fram. Den nedre bilden föreställer den 
nationella höjdmodellen där varje ruta är  
en meter stor. De blåfärgade rutorna visar 
var AI-modellen hittat diken. 
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”Geodata beskriver allt 
som har ett geografskt läge, 
till exempel fastigheter, 
vägar, satellitbilder eller 
fornlämningar.” 
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

K A P I T E L  1 3  

POLICYUTVECKLING 

Skogsstyrelsen hanterar och utvecklar grundläggande principer för skog och skogs-
bruk. Principerna ger vägledning och stöd i Skogsstyrelsens arbete med skogliga frå-
gor.  Arbetet med policyutveckling utgår bland annat från vår instruktion och andra 
politiska beslut av regeringen och internationella konventioner som rör skog, klimat,  
miljö och energi.  Arbetet är både nationellt och internationellt. 

I detta kapitel beskriver vi 2021 
års arbete med det nationella 
skogsprogrammet, våra åter

rapporteringskrav i regleringsbrevet 
2021 och övriga årliga rapporteringar, 
pågående och avslutade regerings
uppdrag under året, internationell 
verksamhet samt några övriga 
policyfrågor. 

NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET 

Genomföra skogliga 

konsekvensanalyser 

Under året har arbetet varit inriktat 
på att göra en nulägesbeskrivning 
av faktorer som påverkar brukandet 
av skogen som stöd för valet av sce
narier att analysera. Skogsstyrelsen 
utvecklar tillsammans med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) funktio
naliteten i beslutsstödsystemet 
Heureka, som används för beräk
ningarna. Bakgrund och motiv till val 
av scenarier beskrivs i en rapport[1]. 
Rapporten redogör för påverkan på 
skogen av förändringar i såväl klimat 
som omvärld, ökade politiska mål
sättningar för skogen, samt en ökad 
efterfrågan på skogsprodukter. 

1  Skogsstyrelsen, 2021. Skogliga konsekvensanalyser 2022 – bakgrund och motiv till val av scenarier. Rapport 2021/6 

Utifrån beskrivningen har vi valt att 
beräkna scenarier som fokuserar på 
biologisk mångfald, tillväxt, klima
tanpassning och en kombination 
av dessa som alternativ till dagens 
skogsbruk. 

Som stöd för beskrivningen av 
efterfrågan är en rapport publicerad 
om marknaden för skogsråvara och 
skogsnäringens utveckling fram 
till år 2035[2]. Utvecklingen av 
Heureka har bland annat handlat 
om att implementera en ny modell 
för klimatets påverkan på skogens 
tillväxt, översyn av modeller för 
hyggesfritt skogsbruk, samt utveck
ling av en riskmodell för skador av 
granbarkborre. 

2  Skogsstyrelsen, 2021. Marknaden för skogsråvara och skogsnäringens utveckling fram till 2015. Rapport 2021/3 

Förmedla medel till regionala insatser 

I början av 2021 fördelade Skogs
styrelsen sju miljoner kronor till 
regionala insatser som stödjer 
skogsprogrammets vision och målen 
för de fem fokusområdena i skogs
programmets strategi[3]. Medlen är 
förhållandevis jämnt fördelade över 
landet. Samtliga 21 län har ansökt 
om och fått bidrag. 

3  Skogsprogrammets fem fokusområden är: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, Mångbruk av skog för fer jobb och hållbar tillväxt i hela landet, 
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, Hållbart brukande och bevarande av skogen som en proflfråga i svenskt internationellt samarbete och 
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen. 

I oktober tog regeringen beslut om 
att fördela ytterligare 2,5 miljoner 
kronor till de regionala insatserna. 
Skogsstyrelsen betalade ut bidragen 
jämnt fördelat per län. 

Bistå Regeringskansliet 

i genomförandet av det 

nationella skogsprogrammet 

Skogsstyrelsen stödjer arbetet med 
regionala skogsstrategier/skogspro
gram och bidrar till att arbetet med 
regionala handlingsplaner initieras 
på fera håll. I det regionala arbetet 
samarbetar vi med ofentliga aktörer 
som länsstyrelser och regioner, samt 
med skogsnäring och ideell sektor. 

Vi har medverkat till att regionala 
arbeten med skogsprogram är 
inledda i samtliga län och deltar 
även i styr och arbetsgrupper med 
koppling till programmen. Vid 2021 
års utgång har följande län beslutat 
om eller fastställt ett skogsprogram/ 
strategi: Skåne, Blekinge, Jönköping, 
Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, 
Värmland, Örebro, Dalarna, Gävle
borg, Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. 
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”Skogsstyrelsen hanterar och 
utvecklar grundläggande 

principer för skog och 
skogsbruk. Principerna 

ger vägledning och stöd i 
Skogsstyrelsens arbete 

med skogliga frågor.” 
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Under 2021 har Skogsstyrelsen förberett rådgivningskampanjen Smart skogsbruk. Syftet är att stärka en växande skogsnäring och ett håll-
bart skogsbruk. Bilden är en av temabilderna som syns i kampanjen. 

I februari genomfördes det natio
nella skogsprogrammets årskon
ferens digitalt. Antalet deltagare 
varierade mellan 270 och 197 
personer under dagen. 45 procent 
var kvinnor, 54 procent män och 
1 procent uppgav inte kön. 

Bistå i arbete inom 

internationella skogsfrågor 

Arbetet med internationella skogs
frågor är till stor del integrerat i 
Skogsstyrelsens ordinarie internatio
nella arbete, se avsnittet Internatio
nell verksamhet i detta kapitel. Det 
möjliggör att med olika samverkans
parter genomföra fera aktiviteter för 
att stärka skogsprogrammets inten
tioner. I samarbete med Finland och 
tillsammans med svenska och fnska 
intressenter förbereder vi ett skogs
akademimöte för beslutsfattare inom 
EU. Mötet, som skulle ha hållits i 
Sverige i maj 2020, är på grund av 

covid19pandemin framskjutet till 
2022. 

Genom skogsprogrammet har vi 
bland annat bidragit till ett förarbete 
inför en större EUprojektansökan. 
Ansökan är ett samarbete mellan 
de regionala skogsprogrammen i 
Västerbotten och Norra Karelen, 
Finland. Under 2021 har vi identife
rat följande fyra förslag till gräns
överskridande samarbeten: 

• Sustainable development of local com

munities – by multiple use of forests 

• A series of meetings on forest issues in 

the Barents Region 

• Youth exchange and cooperation 

• Sustainable (nature) tourism 

Skogsprogrammet har även bidragit 
till SLU:s planering och marknads
föring av frandet av Internationella 
skogsdagen (21 mars, 2022) vid 
världsutställningen EXPO 2020 i 

Dubai. Det skedde tillsammans med 
FN:s livsmedels och jordbruksorga
nisation och International Union for 
Forest Research Organizations. Vidare 
har skogsprogrammet bidragit till 
European Forest Institute (EFI) Multi 
Donor Trust Fund for Policy Support. 
Detta bidrag ska användas till EFI:s 
arbete med fonden och aktiviteter 
enligt fondens riktlinjer. 

Ta fram förslag på indikatorer 

för skogsprogrammet 

Under året har Skogsstyrelsen fort
satt att ta fram förslag på relevanta 
indikatorer som kan mäta skogs
programmets genomförande mot 
visionen och de fem fokusområdena. 
Skogsprogrammets målbild är bred. 

I utarbetandet av indikatorer 
samarbetar myndigheten med andra 
statistikproducenter. Statistiska 
centralbyrån bistår exempelvis 
med statistik om skogsnäringens 
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

nationella och regionala utveckling 
inom bioekonomin. Vi arbetar vidare 
med förslag på indikatorer för skogs
programmet under 2022. 

Utveckla och genomföra 

en rådgivningskampanj 

Under 2021 har Skogsstyrelsen för
berett rådgivningskampanjen Smart 
skogsbruk. Syftet är att stärka en 
växande skogsnäring och ett hållbart 
skogsbruk. Vi har även fortsatt den 
interna kompetensutvecklingen, 
Kunskapskliv hållbar ökad tillväxt, 
för att säkerställa en god kompetens 
hos rådgivarna inför kampanjstarten 
som skedde i oktober. Se mer om 
kampanjen Smart skogsbruk i kapitel 
6, Rådgivning. 

Genomföra åtgärder för 

en jämställd skogsnäring 

Under året har Skogsstyrelsen 
fortsatt arbetet med åtgärder för 
en jämställd skogsnäring enligt de 
17 förslagen för fokusområdena 
utbildning, arbetsliv och enskilt 
skogsägande[4]. Arbetet innebär att 
samverka med andra aktörer för att 
samordna, utföra, starta eller stötta 
redan pågående jämställdhetsarbete 
i näringen. De regionala skogsstrate
gierna är viktiga för att nå ut i hela 
landet och vi har prioriterat att delta 
i regionernas arbete. Det avser kun
skaps och erfarenhetsutbyte, idé
och metodinspiration vid uppstart av 
regionernas strategiarbete, eller att 
genomföra workshoppar och kompe
tensutveckling i regioner där arbetet 
har kommit längre. Vi har kommit 
långt med att starta ett nationellt 
forum för fortsatt samverkan om 
jämställdhetsfrågor.  

4  Skogsstyrelsen, 2019. Åtgärder för en jämställd skogssektor. Rapport 2019/4. 

I det regionala arbetet med 
skogsstrategierna för Skogsstyrelsen 
ut ovan nämnda åtgärdsförslag och 
bevakar att jämställdhet fnns med i 
diskussioner och planer. Vi har även 

säkrat aspekter kring jämställdhet i 
rådgivningskampanjen Smart skogs-
bruk och tillhandahållit kunskaps
stöd om jämställdhet till arbetsle
dare och andra nyckelpersoner i 
Naturnära jobb. 

Skogsstyrelsen har medverkat 
brett kring jämställdhet i olika 
arbets och referensgrupper, 
workshoppar och seminarier. 
Vi har utökat kontakter för sam
verkan med forskning och andra 
aktörer, till exempel Skogsbrukets 
yrkesnämnd, gröna arbetsgivare och 
nätverk för kvinnor som äger skog. 

Omvärldsanalys 

Under året har Skogsstyrelsen tagit 
fram en bred omvärldsanalys[5] i 
syfte att stärka framtida arbete med 
skogsprogrammet. Omvärldsanalysen 
visade bland annat hur förändringar i 
omvärldens samhällsvärderingar, syn 
på hållbarhet, hållbara fnanser och 
EUpolitiken kan komma att påverka 
svensk skogspolitik och skogssektorn. 
Vi presenterade omvärldsanalysen 
i samband med skogsprogrammets 
årskonferens i februari 2021. 

5  Skogsstyrelsen, 2021. Omvärldsanalys 2020/21. Rapport 2021/4. 
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Schackrutehuggning är en variant av luck-
huggning som än så länge bara tillämpats på 
försöksnivå. Den innebär att skogen delas 
in i ett rutmönster och sedan avverkas i två 
eller fera etapper. Varannan ”schackruta” 
består av gallringsskog eller äldre skog. 
Fördelen med denna metod är att den är mer 
rationell jämfört med vanlig luckhuggning. 

ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 

I REGLERINGSBREVET 2021 OCH 

ÖVRIGA ÅRLIGA RAPPORTERINGAR 

Olika skogsbruksmetoder 

Skogsbruket i Sverige domineras 
starkt av traditionellt trakthygges
bruk med plantering av tall och gran 
som föryngringsmetod. Skogsstyrel
sens arbete med att utveckla kun
skaper och ge rådgivning om olika 
skogsbruksmetoder bidrar till att öka 
variationen inom skogsbruket. 

Vårt fokus är främst hyggesfritt 
skogsbruk, men även insatser inom 
Miljömålsrådets dialogprojekt Ett mer 
variationsrikt skogsbruk. I projektet 
ingår ett 40tal olika aktörer inom 
skogssektorn. Där ingår hyggesfritt 
skogsbruk, skötsel av lövskog, odling 

av kvalitetsvirke och att skapa natur
värden (se avsnitt ”Bistå Miljömåls
rådet...” i detta kapitel). Samverkan 
med aktörer från både forskning och 
praktik är viktigt för att utveckla kun
skaper om olika skogsbruksmetoder. 
Inte minst är samarbetet med SLU 
betydelsefullt. 

Viktiga aktiviteter inom hyggesfritt 

skogsbruk har varit: 

• Ta fram kunskapssammanställningar 

• Temabilaga om hyggesfritt skogsbruk 

i tidningen Skogseko 

• Examensarbete om schackrutehugg

ningar, vilka kan vara en kompromiss 

mellan skogsbruk och renskötsel 

• Utbyta erfarenheter med Slovenien 

som har många års erfarenhet av 

hyggesfritt skogsbruk 

• Samarbeta med Finland för att 

utveckla kunskaperna inom hyggesfritt 

skogsbruk 

• Skapa demonstrations och försöks

områden för ökad kunskap och lärande 

om hyggesfria metoder. Totalt fnns 

57 registrerade områden. 
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Ett viktigt policyutvecklande arbete 
har varit att ta fram en tydlig def
nition för hyggesfritt skogsbruk[6]. 
Syftet är dels att tydliggöra vad vi 
menar med begreppet så att olika 
aktörer pratar om samma sak, dels 
att kunna mäta och följa upp hur 
mycket hyggesfritt skogsbruk som 
bedrivs. 

6  Skogsstyrelsen, 2021. Hyggesfritt skogsbruk. Rapport 2021/8. 

Viktiga aktiviteter inom projektet 

”Ett mer variationsrikt skogsbruk” 

har varit att genomföra: 

• Kunskapsseminarier inom projektets 

olika områden 

• Exkursioner spridda över landet 

• En workshop om att aktivt skapa 

naturvärden. 

Vår bedömning är att intresset för 
och arealen som brukas hyggesfritt 
har ökat under senare år, delvis till 
följd av vår kunskapsspridning och 
rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. 
Under 2020 brukades 644 000 hek
tar med hyggesfria metoder, vilket 

innebär cirka 3 procent av produktiv 
skogsmarksareal utanför formellt 
och frivilligt skydd. 

Arbetet med återrapporterings
kravet Olika skogsbruksmetoder redo
visas även i kapitel 6, Rådgivning 
och i kapitel 5, Mål och resultat. 
Skogsstyrelsen kommer även att 
utveckla redovisningen om olika 
skogsbruksmetoder till regeringen. 

Ökad tillgång till hållbar biomassa 

Rådgivningssatsningen Smart skogs-
bruk riktar sig till privata skogsägare 
som vill öka aktiviteten och genom 
medvetna beslut gynna målen med 
sitt skogsbruk. En enkel skogsskötsel
modell används i rådgivningen. Den 
går ut på att välja lämpligt trädslag 
för växtplatsen samt att föryngra, 
röja och gallra i tid och till rätt täthet. 
Smart skogsbruk visar också den stora 
nyttan i att gynna mångfalden genom 
att aktivt återskapa briststrukturer i 
den brukade skogen i samband med 
skogsbruksåtgärder. 

Satsningen sjösattes i slutet av året 
och förväntas bli verkstad på allvar 
under 2022. Se vidare kapitel 6, 
Rådgivning. 

Ett nytt strategiskt ramverk för FN:s 

konvention för biologisk mångfald 

Skogsstyrelsen har deltagit i Natur
vårdsverkets workshoppar som 
syftar till att hämta inspel för Sveri
ges ställningstagande gällande det 
nya strategiska ramverket för FN:s 
konvention för biologisk mångfald 
(CBD). På grund av covid19pande
min är CBD:s arbete fördröjt. Vi har 
bistått Naturvårdsverket med att ta 
fram underlag till instruktion både 
inför mötet med ett av konventio
nens underlydande organ, Subsidiary 
Body on Scientifc, Technical and 
Technological Advice (SBSTTA), och 
inför EU:s koordineringsmöten inför 
SBSTTAmötet. Vårt arbete och stöd 
till Naturvårdsverket fortsätter i och 
med att SBSTTA och partsmötet sker 
i januari respektive april/maj 2022. 
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Skogsstyrelsen hanterar frågor om äganderätt i fera av våra verksamheter. På ett övergripande plan arbetar vi exempelvis med en rättssäker 
ärendehantering och den statliga värdegrunden. I en promemoria till regeringen utvecklar vi beskrivningen av vårt arbete om äganderätten. 
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

Ekosystemtjänster med måttlig 

eller otillräcklig status 

Skogsstyrelsen följer utvecklingen 
av skogens ekosystemtjänster. 
Vi är särskilt uppmärksamma på 
ekosystemtjänster med måttlig eller 
otillräcklig status. Se sammanställ
ning av status i kapitel 3, Tillståndet 
i skogen. Uppmärksamheten kommer 
bland annat till uttryck i vårt arbete 
med områdesskydd och målbilder 
för god miljöhänsyn. Vi har inlett en 
fördjupad analys av styrmedel och 
åtgärder som kan bidra till att för
bättra statusen på ekosystemtjäns
terna Naturlig kontroll av skadedjur 
och sjukdomar, Habitat och livsmiljöer 
och Biologisk mångfald[7]. Analysen 
blir klar 2022 och ska bland annat 
kunna användas som underlag för 
den fördjupade utvärderingen av 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

7  Dessa ekosystemtjänster redovisas i årsredovisningen enligt följande:  
Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar – Skador på skog och hur de kan förebyggas, Habitat och livsmiljöer – ihop med Biologisk mångfald. 

Värna äganderätten 

Skogsstyrelsen hanterar frågor om 
äganderätt i fera av våra verksamhe
ter. På ett övergripande plan arbetar 
Skogsstyrelsen exempelvis med en 
rättssäker ärendehantering och den 
statliga värdegrunden. 

Tillsynsverksamheten behandlar 
äganderättsfrågor bland annat i arbe
tet med föreskrifter. Verksamheten 
med områdesskydd rör äganderätt i 
samband med att fastighetsägare tar 
initiativ till formellt skydd och 
är delaktiga i naturvårdande skötsel 
i formellt skyddade områden. 

I policyarbetet behandlas ägande
rätten i uppdrag och remisser. Även 
arbetet med ekonomiska stöd har en 
viss koppling till äganderätt vad gäller 
ekonomisk kompensation till skogs
ägare. I en promemoria till reger
ingen[8] utvecklar vi beskrivningen av 
vårt arbete med frågor om äganderätt. 

8  PM Återrapporteringskrav om äganderätt. Dnr 2021/4129. 

REGERINGSUPPDRAG 

Här redovisar vi: 

• Slutförda regeringsuppdrag under 

2021 

• Pågående uppdrag via regleringsbre

vet för 2021, separata regeringsbeslut 

under 2021 eller förordningar 

• Vår medverkan i andra myndigheters 

regeringsuppdrag 

Slutförda regeringsuppdrag under 2021 

I detta avsnitt presenteras de regerings
uppdrag som Skogsstyrelsen har 
slutfört under 2021. 

Delta i forum för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft 2015–2021 
Skogsstyrelsen har deltagit i forum 
för hållbar regional tillväxt och att
raktionskraft. Deltagandet har skett 
tillsammans med ett tjugotal natio
nella myndigheter som alla har ett av 
regeringen utpekat ansvar att med
verka i det regionala tillväxtarbetet. 

Slutlig uppföljning av strategi 
för regionalt tillväxtarbete 
Uppdraget att ta fram en långsiktig 
strategi för Skogsstyrelsens medver
kan i det regionala tillväxtarbetet 
har ökat medvetenheten i frågan 
inom myndigheten och i extern 
samverkan[9]. Det gäller inte minst 
kopplingen mellan regional utveck
ling och landsbygdsutveckling och 
skogsbrukets förutsättningar och 
möjligheter att bidra till utveckling 
och tillväxt, där hela Sverige ska 
leva. Bland annat nätverkar Skogs
styrelsen nationellt, regionalt och 
interregionalt med olika aktörer och 
samverkar i fera EUprojekt kopplat 
till skogs och miljöområdet, där 
skogsägare och skogsbruket är en 
viktig målgrupp. 

9  Rapportering inom regional tillväxt- och landsbygdspolitik. 

Förändringar i skogsägandet med 
mer utbor och en yngre generation 
på väg att ta över skogsfastigheterna, 
har tillsammans med teknikutveck
lingen lett till nya och utvecklade 
arbetssätt, bland annat genom digi
talisering. Samma gäller vårt arbete 
med regional tillväxt och utveckling. 

Fortsätta att bygga upp kapaciteten 
för att bekämpa granbarkborre 
I Skogsstyrelsens redovisning av 
uppdraget fnns en statusrapport[10] om 
arbetet och den aktuella skadesituatio
nen. Under 2021 dödades 8,2 miljoner 
skogskubikmeter av granbarkborre[11]. 
Det är på samma nivå som 2020 och 
historiskt en extremt hög nivå. Dödade 
granar har till stor del inte avverkats 
utan står kvar på rot i skogen. Skogs
styrelsen har under året arbetat med 
att bygga upp kapacitet, utbilda, 
informera, övervaka, inventera och 
utöva tillsyn samt genomföra åtgär
der i formellt skyddade områden. 

10  Avrapportering av Skogsstyrelsens uppdrag att bekämpa barkborre. Redovisning till Näringsdepartementet, PM 2021-09-23. Dnr 2021/3247. 
11  Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) utförd av Riksskogstaxeringen på uppdrag av Skogsstyrelsen. 

Mycket av bekämpningsarbetet har 
skett i samverkan med skogsbruket 
genom samverkansprojektet Stoppa 
borrarna. Några viktiga insatser är 
övervakning av svärmning, inventering 
av barkborreskador, webbinarier, semi
narier och utbildning/information. På 
grund av pandemin har fysiska träfar 
inte genomförts i önskad utsträckning. 

Viss bekämpning har skett i for
mellt skyddade områden som Skogs
styrelsen ansvarar för. Under 2021 
har vi utifrån specifka kriterier valt 
ut närmare 500 formellt skyddade 
områden i bekämpningsområdet för 
vidare granskning. En dryg tredjedel 
av dessa besökte vi i fält. Vår utgångs
punkt för om åtgärd behövde vidtas 
eller inte var om angreppen riskerade 
att skada områdets naturvärden om 
granbarkborrarna inte bekämpades. 
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I drygt 40 områden tecknade vi 
uppdragsavtal med entreprenörer för 
att utföra åtgärder, vanligen att fälla 
och fräsa alternativt barka angripna 
granar. 

Myndighetens kapacitet att 
hantera skador av granbarkborre har 
stärkts genom att vi har fnansierat 
studier som ska fördjupa och bredda 
kunskapen om granbarkborre. 
Studierna avser exempelvis efekti
vitet och konsekvenser av bekämp
ningsmetoden ”sök och plock” under 
vinterhalvåret. 

Stödet till skogsägare och 
verksamma inom skogsbruket har 
förbättrats genom att vi har vidare
utvecklat de digitala underlagen och 
öppnat tjänsterna för att hitta träd 
som är angripna av granbarkborre. 
Parallellt har tjänster och en stor 
mängd data (drönarbilder) gjorts 
tillgängliga för att stimulera till 
utveckling av nya appar, tjänster och 
analyser. Vi har även byggt upp vår 
infrastruktur för att fortsätta arbetet 
med olika modeller för artifciell 
intelligens (AI). Dessa AImetoder 
kan identifera angripna granar i 
drönar och satellitbilder. Se även 
kapitel 4, Ledning och styrning, och 
kapitel 12, Geodataförsörjning. 

Ett av våra verktyg för att begränsa 
barkborreangrepp är tillsyn enligt 
29 § skogsvårdslagen. Viktigast är 
att avverka vindfällda eller stående 
angripna granar och transportera 
bort virket till terminal eller skogs
industri innan granbarkborrarna 
lämnar virket. Vår erfarenhet visar 
att kommuniceringar[12] leder till att 
nödvändiga bekämpningsåtgärder 
blir utförda. Totalt har 79 kommuni
ceringar enligt 29 § skogsvårdslagen 
skett, varav knappt 80 procent i 
Svealand. Inga förelägganden har 
beslutats och ingen anmälan om 
misstanke om brott har gjorts. 

12  Med kommunicering avses här kravet i 25 § förvaltningslagen att underrätta den som är part om allt material av betydelse i ett ärende och ge parten 
tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. 
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Vi har under året byggt upp infrastruktur för 
att fortsätta arbetet med olika modeller för 
artifciell intelligens (AI). Dessa AI-metoder 
kan identifera angripna granar i drönar- 
och satellitbilder.  
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Mycket av bekämpningsarbetet har skett i  
samverkan med skogsbruket genom sam-
verkansprojektet ”Stoppa borrarna”.  

Ett stort antal dispenser har inkom
mit rörande regeln att avverkning 
får påbörjas tidigast sex veckor efter 
att anmälan har kommit in. Under 
året inkom 53 783 anmälningar om 
föryngringsavverkning i Götaland 
och Svealand, varav dispens från 
sexveckorsregeln beviljades i 8 574 
fall. Större delen av dispenserna, 
cirka 75 procent, bedöms bero på 
barkborreangrepp. 

Pågående regeringsuppdrag 

Här redogör vi för uppdrag via 
regleringsbrevet för 2021, separata 
regeringsbeslut under 2021 eller 
förordningar. 

Förvalta avtal om renbetesmark som upp-
rättats genom Härjedalsförhandlingarna 
Under 2021 har Skogsstyrelsen fort
satt att förvalta de avtal om renbete 
som berör tre samebyar och cirka 
2 000 markägare. Avtalen omfattar 
över 200 000 hektar privatägda 
skogsfastigheter i Härjedalen. 

I förvaltningen av avtalen ingår 
bland annat att administrera ut
betalningar av arrenden, ajourhålla 

markägarförteckningar och att han
tera nytillkomna avtal. 

Vi har även deltagit i samverkans
möten mellan berörda samebyar och 
representanter för markägare, där 
Länsstyrelsen i Jämtland är samman
kallande och har ordförandeskapet. 

Förstärka rådgivningen till skogsägare 
om att återväta dikade eller torrlagda 
våtmarker 
I samråd med Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna har vi genomfört 
informationsinsatser och aktiviteter 
i syfte att förbereda för en större 
verksamhet med återvätning. Vi har 
tagit fram budskap kring klimat
nytta med återvätning, genomfört 
kommunikationsinsatser och iden
tiferat lämpliga objekt att återväta. 
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Ett ekonomiskt stöd i form av ett 
avtal för återvätning är utformat. 
Vidare har vi genomfört en intern 
utbildning i att planera återvätning 
för berörda skogskonsulenter och 
arbetsledare inom arbetsmarknads
satsningen Naturnära jobb. 

Skogsstyrelsen har utvecklat en 
app med olika kartskikt och verktyg 
för utredning och planering av 
återvätning av intresseanmälda och 
andra objekt. I ett första steg gene
rerade analysen cirka 4 000 objekt 
av före detta jordbruksmark på 
torvmark mellan en och fem hektar 
stora. Arbete pågår med att identi
fera objekt som är lämpliga för fort
satt process att sondera intresse hos 
berörda markägare för att sluta avtal 
för återvätning. Under 2021 inkom 
ett 80tal intresseanmälningar via 
framför allt Mina sidor. Avtal om 
40 hektar tecknades under året. 

Bistå Regeringskansliet i arbetet 
med att ta fram en nationell 
bioekonomistrategi 
Vi har deltagit i Näringsdepartemen
tets två dialogmöten med myndig
heter och organisationer som syftar 
till att ta fram en nationell bioeko
nomistrategi. Vidare har vi levererat 
uppgifter om skogsnäringens andel 
av den totala bioekonomin. 

Genomföra ett förenklingspaket 
för skogsbruket 
Under året har Skogsstyrelsen 
arbetat med ett förenklingspaket för 
skogsbruket. Uppdraget är delredo
visat[13] och slutredovisas i början av 
2023. I uppdraget genomför vi åtgär
der som innebär förenklingar för 
företagare och skapar tillit i bemö
tande och service. Vi har påbörjat 
utvecklingen av nya servicepaket för 
att kunna möta målgrupperna nya 
skogsägare och nya yrkesverksamma. 

13  PM 2021-10-15. Dnr 2021/1678 

Vi bedriver arbetet med hjälp av 
tjänstedesign, där utgångspunkten 
är förståelse för användarens behov 
och upplevelse. 

Strategiskt planera för ökad kolsänka 
Tillsammans med Jordbruksverket 
har vi ett uppdrag att strategiskt 
planera arbetet för ökad kolsänka. 
Uppdraget omfattar åtgärder för att 
minska avgången av växthusgaser 
från jord och skogsbrukets organo
gena jordar och öka kolinlagring i 
åker och betesmark. Utveckling 
av metoder för att återväta dikade 
våtmarker och att beskoga nedlagd 
jordbruksmark är viktiga delar i 
arbetet. Vi har också för avsikt att 
belysa andra möjliga åtgärder för 
ökad kolsänka i skogen. Vi samråder 
även med Naturvårdsverket och 
berörda länsstyrelser. 

Verka för klimatanpassning 
Skogsstyrelsen har ett löpande 
uppdrag att verka för klimat
anpassning enligt förordning 
(2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete. 

Konkret handlar det om att skogen 
och skogsbruket behöver anpassas 
för att stå emot ökade skaderisker 
i ett ändrat klimat. Skogsstyrelsen 
är pådrivande i detta och genomför 
uppdraget utifrån en handlings
plan för 2020–2024.[14] En bärande 
princip är att klimatanpassning 
ska integreras i annan verksamhet, 
såsom rådgivning inom kampanjen 
Smart skogsbruk (Se avsnittet 
”Utveckla och genomföra en 
rådgivningskampanj”).  

14  Skogsstyrelsen 2019. Klimatanpassning av skogen och skogsbruket – mål och förslag på åtgärder. Rapport 2019/23. 

Behovet att förebygga skador på 
lång sikt var under 2021 ett ämne för 
Skogsstyrelsens företagsvisa dialoger 
med skogssektorn (Se avsnittet ”Sek
torsdialog”). Det fnns en ökande 
medvetenhet hos företagen kring 

betydelsen av exempelvis ståndorts
anpassning och aktiv skötsel för 
att minska framtida skaderisker. 
Samtidigt är det svårt att få till lång
siktighet när det fnns akuta problem 
att hantera. Inte minst kan det vara 
svårt att motivera en markägare att 
byta trädslag när risken för betesska
dor är överhängande. 

Under 2021 färdigställde Skogs
styrelsen en rapport om ökade risker 
för skador på samhällsfunktioner 
till följd av skogsbruksåtgärder. 
[15] Det kan exempelvis handla om 
avverkningar på erosionskänslig 
mark som utlöser ras som skadar 
järnvägar, stormkänsliga träd som 
blåser omkull så att vägar blocke
ras, eller skogsbränder som skadar 
elledningar. Rapporten ger exempel, 
redogör för orsakssammanhang och 
pekar på åtgärdsbehov, däribland 
behovet att se över miljöbalken och 
skogsvårdslagen för att bättre kunna 
förebygga skador och att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan den 
enskilde markägaren och det ofent
liga. Andra behov är mer tekniska, 
som att undersöka hur förekomst av 
lövträd och våtmarker kan begränsa 
skogsbränder på landskapsnivå. 
Under året initierade Skogsstyrelsen 
ett forsknings och utvecklingspro
jekt för att analysera den frågan.    

15  Skogsbruksåtgärder och skador på samhällsfunktioner. Analys av situationen idag och i ett framtida klimat samt åtgärdsförslag.  
Rapport 2021/9. 

Under 2021 arbetade Skogssty
relsen också vidare med att ta fram 
indikatorer för att fortlöpande 
kunna följa uppställda mål för 
klimatanpassning. Vad gäller statusen 
på målen kan särskilt noteras att 
stubbehandling mot rotröta gradvis 
är på väg att implementeras som 
en standardåtgärd även norrut i 
landet. Däremot är andelen tall i 
föryngringar på torr mark i Götaland 
fortsatt långt under måltalet, medan 
viltbetesskadorna är fortsatt långt 
över måltalet i hela landet. 
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Stärka myndighetens 
och samhällets krisberedskap 
Under 2021 har Skogsstyrelsen 
påbörjat arbetet med att uppdatera 
vår risk och sårbarhetsanalys med 
avseende på krisberedskap inom 
myndighetens ansvarsområde. 
Uppdateringen innebär en analys av 
långsiktiga respektive kortsiktiga hot 
och sårbarheter. 

Uppdateringen avser även upp
gifter som har förändrats sedan den 
förra risk och sårbarhetsanalysen, 
exempelvis volymmått vid netto
avverkning och antal hektar gallrad 
skog. Vidare är analysen komplette
rad med IT som en riskfaktor. 

Uppdraget följer av förordning 
(2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap. 
De myndigheter som är utpekade i 
förordningen är skyldiga att upprätt
hålla en risk och sårbarhetsanalys. 
Analysen ska uppdateras minst 
vartannat år. 
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Under 2021 har Skogsstyrelsen påbörjat 
arbetet med att uppdatera vår risk- och 
sårbarhetsanalys med IT som en riskfaktor. 

Bistå Miljömålsrådet i arbetet 
med att identifera efektiva 
samarbeten och åtgärder 
Miljömålsrådet verkar för att kost
nadsefektivt öka takten i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Skogsstyrelsen 
har deltagit i rådets möten och i 
tillhörande nätverk med experter. 
Miljömålsrådet arbetar inom sju 
programområden med syftet att 

kraftsamla i prioriterade frågor där 
rådet bedömer att samverkan kan ge 
störst efekt. Vi deltar i tre av dessa 
programområden (se nedan). Miljö
målsrådet lämnade sin årsrapport till 
regeringen 1 mars 2021.[16] 

16  Se Miljömålsrådets årsrapport 2021 - https://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-arsrapport-2021.pdf 

Programområde 

Insatser för grön infrastruktur 

Programområdet drivs av Naturvårds

verket och syftar till att öka takten i att 

genomföra åtgärder för grön infrastruktur. 

Samverkan, delaktighet och en gemensam 

kraftsamling krävs för att komma framåt 

i frågor som är lämpliga att hantera på 

nationell nivå. Se tabell 13:1. 

Programområde Staten går före 

Statlig verksamhet ska präglas av höga 

ambitioner i miljöarbetet och bidra till 

både de svenska miljömålen och de 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Programområdet drivs av Trafkverket och 

syftar till en samlad insats för att ge svar 

på och förslag till hur staten kan eller bör 

gå före i miljöarbetet. Se tabell 13:2. 

TA B E L L 1 3 : 1  I N SATS E R  F Ö R  G R Ö N  I N F R AST RU KT U R  

Uppdrag Ansvarig myndighet, övrig information 

Utveckla förslag till etappmål för grön infrastruktur i 
ett dialogprojekt 

Förslag till nya etappmål har redovisats i Miljömålsrådets årsrapport. Vi har medverkat i att ta fram 
förslagen. 

Skötsel och restaurering av våtmarker och sötvat
tensmiljöer 

Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten ansvarar gemensamt för att driva projektet. 
Skogsstyrelsen deltar i projektet. Två möten har genomförts under hösten. Ett digitalt seminarium om 
skötsel och restaurering av våtmarker och sötvattensmiljöer genomfördes i slutet av året. Fokus var att 
identifera de frågeställningar och insatser där nationell samverkan i vattenlandskapet behövs för att 
stärka en så kallad multifunktionell grön infrastruktur. 

Utveckling av juridiska styrmedel gällande viss 
vattenverksamhet 

Naturvårdsverket ansvarar för att driva projektet. Skogsstyrelsen har deltagit i tre möten under året och 
besvarat en remiss om fortsatt arbete. I detta ingår bland annat analys av juridiska hinder för anläggning 
och restaurering av våtmarker. 

Ett mer variationsrikt skogsbruk Skogsstyrelsen ansvarar för att driva projektet som sker i samverkan med skogens olika aktörer inklusive 
ideella organisationer. Projektets efektmål är att skapa ökat intresse, ökad kunskap och ökat engage
mang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Arbetet löper på enligt plan med stort intresse från externa 
aktörer och drygt 30 organisationer deltar. Projektet har genomfört fera dialogbaserade aktiviteter i form 
av webbinarier, workshoppar och kunskapsseminarier. 

En nationell strategi för natur och kulturvårdande 
skötsel av skogar som förvaltas med naturvårdsmål 

Skogsstyrelsen ansvarar tillsammans med Naturvårdsverket för att driva projektet. Målet är att i sam
verkan med berörda aktörer (dialogprocess) ta fram en nationell strategi för natur och kulturvårdande 
skötsel i trädbärande marker som förvaltas med naturvårdsmål. Projektet har genomfört fera aktiviteter 
såsom workshop och inledande samverkansmöten med deltagande organisationer. Projektet har inlett 
samverkan med 19 aktörer och förbereder för ett webbinarium med forskare. Fokus vid årets aktiviteter 
har varit naturvårdsbränning, hydrologisk restaurering samt skogsbete (även bete i trädbärande marker). 

Ekosystemtjänster i fysisk planering Länsstyrelserna ansvarar för att driva projektet. Syftet är att i samverkan fortsätta utveckla länsstyrelser
nas och de nationella myndigheternas arbete med att integrera ekosystemtjänster i verksamheten. Detta 
parallellt med att ansvarsfördelningen och synergimöjligheterna mellan de olika sakområdena utforskas 
och klargörs. Skogsstyrelsen deltar i projektet från hösten 2021. 

https://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-arsrapport-2021.pdf
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Programområde 

Ramverk för nationell planering 

Programområdet drivs av Boverket 

och syftar till att skapa förutsättningar 

för en hållbar användning av mark, 

vatten och byggd miljö genom att 

utveckla formerna för ett nationellt 

planeringsramverk. Skogsstyrelsen 

har under året medverkat i arbetet 

med att ta fram en rapport som 

presenteras i början av år 2022. 

Medverkan i andra myndigheters 
regeringsuppdrag 
Vi har även medverkat i andra 
myndigheters regeringsuppdrag 
under 2021, se tabell 13.3. 

TA B E L L 1 3 : 2  STAT E N  G Å R  F Ö R E  

Uppdrag Ansvarig myndighet, övrig information 

Resor, möten och kontorsverksamhet Naturvårdsverket driver delprojektet. Ett förslag till nytt etappmål har redovisats i Miljömålsrådets års
rapport (inriktningsmål för statliga myndigheter att minska sina utsläpp av koldioxid från tjänsteresor).  
Under året har arbetet fortsatt med bland annat en rapport om fossilfria tjänsteresor. 

Förvaltning och utveckling av specifk  verksamhet,  
fastigheter, anläggningar och fnansiella tillgångar 

Trafkverket driver delprojektet. Inom delprojektet har samverkansåtgärden Arbetsmaskiner[1] slutförts 
under året. Samverkansåtgärden Staten går före som skogsägare där Skogsstyrelsen är drivansvarig har 
planerats under hösten år 2021 och i december togs beslut om att starta arbetet. 

Upphandling som driver utveckling Upphandlingsmyndigheten driver projektet. Delprojektet har tagit fram ett förslag om att etablera fer 
beställarnätverk i syfte att samordna den ofentliga köpkraften för att driva utveckling och innovationer i 
samarbete med näringslivet för att bidra till miljömålen. 
Skogsstyrelsen har inte haft möjlighet att delta under 2021.  

Organisation, styrning, arbetssätt som leder till 
innovation/utveckling.  

Vinnova driver projektet som under 2021 har utformats som ett lärprojekt om systeminnovation för en 
hållbar framtid. Ett fertal av Miljömålsrådets myndigheter, inklusive Skogsstyrelsen, deltar i lärprojektet 
som undersöker hur systeminnovation kan nyttjas i ofentlig sektor för att lösa komplexa hållbarhetsut
maningar.[2] 

1  Se rapporten Fossilfria och nollutsläpps arbetsmaskiner, Trafkverket, publikationsnummer 2021/176. 
2   https://www.vinnova.se/m/hur-kan-ofentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/larprojektet-systeminnovation-for-en-hallbar-framtid/ 
[hämtad 2021-12-22] 

TA B E L L 1 3 : 3  S KO G S ST Y R E L S E N S  M E DV E R K A N  I  A N D R A M Y N D I G H E T E R S  R EG E R I N G S U P P D R AG  U N D E R  2 0 2 1  

Uppdrag Ansvarig myndighet, övrig information 

Ta fram underlag om näringslivets klimatomställning 
inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 

Tillväxtanalys. Redovisning före den 15 september 2022. Skogsstyrelsen ska vid behov redovisa komplet
terande analyser till Regeringskansliet före den 30 december 2023. 

Sammanställa kunskap om vattenkraftdammars och 
andra dammars för och nackdelar för naturvård 
och biologisk mångfald samt potentiella betydelse 
för att minska risken för erosion, övergödning och 
översvämningar 

Havs och vattenmyndigheten rapporterade uppdraget den 29 september, 2021. 

Redovisa vilka förebyggande respektive direkta 
åtgärder som vidtagits för att minska spridning av  
granbarkborrar från skyddade områden i de län som 
omfattas av Skogsstyrelsens bekämpningsområde 

Länsstyrelserna, där länsstyrelsen i Kronoberg samordnar, rapporterade 1 december 2021. Uppdraget 
anknyter till Skogsstyrelsen uppdrag att bygga upp kapaciteten för att bekämpa granbarkborre, se avsnit
tet avslutade regeringsuppdrag. 

Samordna och leda det regionala arbetet med 
friluftslivspolitiken 

Länsstyrelserna. Rapportering före den 15 april 2022.  

Ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omar
rondering av mark 

Länsstyrelsen Dalarnas län redovisade uppdraget den 29 mars 2021. 

Uppdrag att jämföra, redovisa och föreslå förändring
ar i den internationella rapporteringen av skyddad 
natur 

Naturvårdsverket rapporterade uppdraget den 18 juni, 2021. 

Sammanställa och redovisa fnansiella medel som 
använts av myndigheter för biologisk mångfald 2020. 

Naturvårdsverket rapporterade uppdraget den 4 juni 2021. 

Samordna och säkerställa ett aktivt deltagande i 
framtagandet av det nya ramverket för CBD inför 
COP 15 

Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 30 september 2021. 

Lämna förslag till ändringar i klimatrapporteringsför
ordningen mot bakgrund av nya krav från EU och FN.  

Naturvårdsverket rapporterade uppdraget den 20 maj 2021.  

Revidering och komplettering av ”PAF”, prioriterat 
åtgärdsprogram för Natura 2000 för år 2021–2027 

Naturvårdsverket redovisade uppdraget 24 september 2021. 

Ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplaner Sametingets regleringsbrev för 2016–2019, specifcering i Skogsstyrelsens regleringsbrev för 2020–2021 
om att medel får användas för samverkan kring renbruksplaner. 

https://www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/larprojektet-systeminnovation-for-en-hallbar-framtid/
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

ÅRSREDOVISNING 2021

INTERNATIONELL VERKSAMHET 

Skogsstyrelsen har under 2021 gett 
stöd till Regeringskansliet med 
internationell verksamhet utöver 
det som ingår i skogsprogrammet. 
Arbetet avser analyser, förberedelser, 
underlag till ställningstaganden, 
genomförande av möten och för
ankringsarbete på hemmaplan, i allt 
från samarbete i närområdet och EU 
till globala processer. Agenda 2030 
och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling har genomsyrat arbetet. 
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Flera EU-initiativ inom EU:s ”gröna giv” har presenterats under året och Skogsstyrelsen 
fortsätter arbetet med dessa initiativ. Utfallen kan få stora konsekvenser för brukandet av 
skogarna och myndigheternas roll. 

Flera EUinitiativ inom EU:s 
”gröna giv” har presenterats under 
året och arbetet med dessa initiativ 
fortsätter. Utfallen kan få stora  
konsekvenser för brukandet av  
skogarna och myndigheternas roll. 
Hur tolkningen av ett antal def
nitionsfrågor landar, exempelvis 
gällande ”primary forest” och ”degra-
ded forest”, kan få stor påverkan på 
skogens skötsel. Genomgående kan 
också noteras en stor tveksamhet till 
trakthyggesbruk. 

Viktigare EU och internationella 
processer där Skogsstyrelsen har 
bistått Regeringskansliet omfattar: 

• Barents arbetsgrupp för skogssektorn 

• EU:s insatser för att skydda och åter

ställa världens skogar 

• EU:s arbete med att genomföra bio

diversitetsstrategin – arbete inom 

ramen för arbetsgruppen Forest & 

Nature med bland annat frågor om 

”primary & oldgrowth forest” och 

”closetonature forestry” 

• EU:s nya skogsstrategi – antagande 

av rådslutsatser 

• EU:s arbete med hållbara fnanser, 

särskilt avsnittet i delegerade akter 

som rör skog och skogsbruk 

• Stöd till Energimyndigheten gällande 

EU:s arbete med att genomföra revi

sionen av Förnybartdirektivet (REDII), 

gällande detaljerade riktlinjer kring 

tolkning av kriterier för hållbarhet för 

skoglig biomassa för energiändamål. 

Under 2021 har vi även gett stöd till 

Energimyndigheten angående ett 

utkast på REDIII. 

• Arbete med EU:s Östersjöstrategi 

• Forest Europe, inklusive medverkan i 

Forest Europes styrkommitté 

• FN:s ekonomiska kommission för 

Europas (UNECE) kommitté för skog 

och skogsindustri 

• UNECE:s Teams of Specialists  

inklusive arbetet om boreala skogar 

och gröna jobb 

• Arbete med skogsgenetiska resurser 

(Nordgen, Euforgen, FAO) 

• OECD:s skogsschema för certifering 

av skogsodlingsmaterial 

• FN:s ramkonvention om klimat 

• Gröna klimatfonden 

• Konventionen om biologisk mångfald 

• FN:s skogsforum 

• Internationella tropiska 

timmerorganisationen 

ÖVRIGA POLICYFRÅGOR 

Miljömålsuppföljning 

Skogsstyrelsen har utvärderat 
miljökvalitetsmålet Levande 
skogar. Vi publicerade den årliga 

uppföljningen i mars[17] och de 
regionala uppföljningarna i slutet av 
året, se även kapitel 3, Tillståndet i 
skogen. Under årets sista månader 
startade vi arbetet med en fördjupad 
utvärdering av Levande skogar. 

17  Naturvårdsverkets rapport. Årlig uppföljning av miljömålen 2021. 

I en samverkansprocess med delta
gare från skogsbruk, ideell naturvård, 
myndigheter och forskning sätter 
Skogsstyrelsen upp så kallade Gröna 
steg för Levande skogar. De Gröna stegen 
utgör mål som främst uttrycker rikt
ning eller förfyttning för ett antal av 
de indikatorer vi använder för att följa 
upp Levande skogar. Avsikten är att de 
Gröna stegen ska vara både relevanta för 
miljömålet och motivationsskapande 
för skogsägare. De Gröna stegen ska 
ge delunderlag för att analysera och 
utvärdera om miljöarbetet går i rätt 
riktning och i rätt takt. Planen är att 
avsluta samverkansprocessen under 
första halvan av 2022. 

Regional utveckling 

Skogsstyrelsen samverkar med bland 
annat Tillväxtverket, EUmyndigheter, 
regioner och länsstyrelser i det regi
onala tillväxtarbetet. 
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

Vår uppgift är att koppla ihop 
mål och möjligheter inom regio
nal utveckling med skogens och 
skogsbrukets förutsättningar och 
möjligheter. 

Med länsstyrelserna, Naturvårds
verket, Havs och vattenmyndig
heten, Sveriges lantbruksuniversitet 
och skogsbruket sker verksamhet i 
projektform, främst inom skogs och 
miljöområdet och ofta medfnan
sierat av EU:s strukturfonder och 
sektorsprogram. Sammantaget har 
Skogsstyrelsen under året medverkat 
som ”leadpartner” eller projekt
partner i ett trettiotal samarbets
projekt, främst inom miljö och 
klimat. Inom Interreg program, 
Europeiskt territoriellt samarbete, 
samarbetar vi i projekt med mot
svarande myndigheter i andra län
der, exempelvis Skogscentralen och 
Miljöcentralen i Finland. Parallellt 
pågår arbetet med nya projektansök
ningar, till exempel inom ramen för 
arbetet med Östersjöstrategin. 

Samverkan ger ett erfarenhets och 
kunskapsutbyte med kompetens
utveckling för medverkande parter. 
Skogsägare, skogsföretag och skogs
entreprenörer är några viktiga 
målgrupper. Inför EU:s program
period 2021–2027 medverkar vi 
i att ta fram nya EUprogram och 
regionala utvecklingsstrategier, samt 
med att ingå i projektsamarbeten. 
En intern översyn av arbetet med regi
onal utveckling är beskriven nedan 
(under rubriken ”Utredningar”). 

Remisser 

Under 2021 besvarade vi 84 natio
nella remisser och 1 208 regionala 
och lokala remisser. 

Nationella remisser kom främst 
från Regeringskansliet och sektors
myndigheter och handlade före
trädesvis om förslag på ändringar 
av regelverk och andra frågor av 
policykaraktär. I sammanhanget 
kan särskilt nämnas de skogs och 
miljöpolitiskt tunga betänkanden 

som under året kom från Skogs-
utredningen respektive Artskydds-
utredningen. Vi bildade särskilda 
arbetsgrupper för att analysera och 
besvara dessa båda remisser. 

Regionala och lokala remisser kom 
främst från länsstyrelser, regioner 
och kommuner och berörde policy
frågor som regionala strategier (325 
stycken), tillsynsfrågor (621) och 
frågor kopplade till områdesskydd 
(262). Utbyggnad av infrastruktur 
för bland annat elförsörjning var 
något som märktes av i det regionala 
och lokala remissfödet under året. 

Dialog och samverkan 

Sektorsråd och andra 
rådgivande forum 
Under året har vi drivit sex natio
nella forum vilka fungerar som 
rådgivande grupper[18] och är en 
stomme i vår externa samverkan. 
Forumen består av företrädare för 
skogsnäring, myndigheter, 
forskning och civila samhället. 

18 https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/ 
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Skogsstyrelsen bildade särskilda arbetsgrupper för att analysera och besvara de skogs- och miljöpolitiskt tunga betänkanden som under 
året kom från Skogsutredningen respektive Artskyddsutredningen. 

https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/
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KAPITEL 13:  POLICYUTVECKLING 

ÅRSREDOVISNING 2021

Sammansättningen av intressenter 
varierar mellan forumen. Varje 
forum fokuserar på ett sakområde. 
Övergripande frågor hanteras i ett 
sektorsråd. Forumet Användarrådet 
för skoglig statistik är styrt av en 
förordning, medan övriga forum är 
initierade av Skogsstyrelsen. Vidare 
fnns fyra regionala sektorsråd som 
hanterar övergripande frågor av en 
mer regional karaktär. 

Normalt arrangerar vi två till fyra 
möten per år och forum. Under året 
har fertalet möten genomförts i 
digital form, vilket överlag upp
levs fungera väl. I forumen kan vi 
stämma av olika arbeten, från tänkta 
upplägg till slutsatser och planerade 
insatser. Forumen är även värdefulla 
kanaler för att öka vår förståelse för 
hur olika intressenter tänker och 
avser agera i olika frågor. 

Sektorsdialog 
Skogsstyrelsen har bedrivit sektors
dialoger med skogsnäringen och ett 
antal ickestatliga organisationer 
(NGO) sedan 2014. Dialogerna har 
blivit ett verktyg för att lyfta och driva 
skogspolitiska frågor och deltagande 
företag och organisationer är positiva. 

Under 2021 genomfördes 31 natio
nella dialoger med ledningarna för 
olika skogsföretag och ickestatliga 
organisationer.Pandemin innebar 
att fertalet möten under 2021 var 
digitala. 

Våra analyser av dialogerna 

visar följande: 

• Skogsnäringen är genomgående 

positiv till kampanjen ”Hållbar ökad 

tillväxt” liksom till projektet ”Mera tall”. 

Flertalet är även positiva till arbetet 

inom projektet ”Stoppa borrarna”. 

• Majoriteten av företagen ser aktiv 

skogsskötsel med god skogsvård som 

utförs i tid och en förbättrad ståndorts

anpassning som viktiga åtgärder för 

att klimatanpassa skogsbruket. 

• Statens arbete med grön infrastruk

tur förefaller inte ha nått ut inom 

privatskogsbruket. 

• Kommunikationen kring tillsyn och 

förändringar under året har inte nått 

fram på önskat sätt. Merparten av både 

företag och ickestatliga organisatio

ner har inte uppfattat att förändring

arna i tillsynen i huvudsak är efekter 

av rättsutvecklingen och regeringens 

styrning av myndigheterna. 

Målbildsförvaltningen 
Under 2021 har förvaltning och 
utveckling av skogssektorns gemen
samma målbilder för miljöhänsyn 
fortsatt. Restriktionerna mot att träf
fas fysiskt till följd av Covid19 har 
påverkat arbetet negativt. Det fnns 
ett stort engagemang hos skogs
bruket och ideella organisationer 
att fortsätta driva arbetet framåt. 

Skogsstyrelsen initierade en extern 
utvärdering av målbilderna i dialog 
med målbildsförvaltningen. Utvär
deringen visar att målbildsarbetet 
har bidragit till en ökad samsyn om 
miljöhänsyn i skogen.[19] Vidare har 
målbildsarbetet sannolikt bidragit till 
en positiv utveckling av miljöhänsyn i 
skogen, men uppföljningsdata saknas 
för att dra säkra slutsatser. Uppfölj
ning av hänsyn till kulturmiljöer visar 
dock att de avverkningar som följt 
målbilderna och ställt kulturstubbar 
har en liten andel skador.[20] 

19  Skogsstyrelsen 2021. Efekter av skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för miljöhänsyn. Skogsstyrelsens Rapport 2021/10. 
20  Skogsstyrelsen 2021. Hänsynsuppföljning Kulturmiljö 2021. Skogsstyrelsens statistiska meddelanden JO1406. 

Utvärderingen drar slutsatsen 
dels att målbildsarbetet står inför ett 
vägval, förvaltning eller utveckling, 
dels att Skogsstyrelsens styrande roll 
är viktig. Skogsstyrelsen avser att uti
från utvärderingen staka ut målbilds
förvaltningens framtid under 2022. 
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Under året har vi drivit sex nationella forum 
vilka fungerar som rådgivande grupper  
och är en stomme i vår externa samverkan.  
Forumen består av företrädare för skogs-
näring, myndigheter, forskning och civila 
samhället. 

11 st 
Så många rapporter publicerades i Skogs-  
styrelsens rapportserie under 2021. Dessa 
fnns att ladda ned som pdf-fler på myndig-
hetens webbplats www.skogsstyrelsen.se 

http://www.skogsstyrelsen.se
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Myndighetssamverkan 
inom fjällnära skog 
En myndighetsgemensam grupp 
ser över och utvecklar arbetssätt vid 
ansökningar om tillstånd att avverka 
i områden som kan vara lämpliga 
för områdesskydd i fjällnära skog. 
Uppdraget syftar övergripande till att 
få till stånd en efektiv användning av 
samhällets resurser för ett ändamåls
enligt formellt skydd av skog med 
höga naturvärden inom fjällnära skog. 

Medverkande i arbetsgruppen är 
företrädare för Naturvårdsverket, 
länsstyrelserna i Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och 
Dalarnas län samt Skogsstyrelsen. 
Arbetsgruppen har så här långt tagit 
fram förslag till arbetssätt samt 
utvecklingsinsatser och fortsätter 
med erfarenhetsutbyte. 

Myndighetssamverkan 
Skogsstyrelsen samverkar med en 
rad myndigheter. Ett exempel är att 
tillsammans med Naturvårdsverket 
arbeta med erfarenhetsutbyte om 
samverkansarbete. Under 2021 har 
vi genomfört två digitala möten, där 
medarbetare som arbetar inom olika 
samverkansprocesser har utbytt 

erfarenheter. Även företrädare för 
andra intressenter har medverkat för 
att återkoppla sina erfarenheter av 
att delta i myndigheternas samver
kansprocesser. Vi har även tagit fram 
en intern instruktion för att ge stöd 
för och kvalitetssäkra arbetet under 
samverkansprocessens olika faser. 

Utredningar 

Klimatpåverkan från 
dikad torvtäckt skogsmark 
Avgång av växthusgaser till atmos
fären från dikad torvmark har 
lyfts fram som ett problem, både i 
Sverige och internationellt. I den 
samverkansprocess om skogsproduk
tion som Skogsstyrelsen genomförde 
2018–2020 fck vi ett uppdrag. Det 
bestod i att utreda hur avgången av 
växthusgaser kan minskas från dikad 
torvtäckt skogsmark och efekter 
av dikesunderhåll och återvätning. 
Utredningen publicerades våren 
2021.[21] Arbetet stöddes av en 
referensgrupp med forskare från 
Chalmers, Göteborgs universitet och 
SLU, samt med värdefulla inspel och 
synpunkter från representanter från 
SLU, Helsingfors universitet, WWF 
och Södra Skogsägarna. 

21  Klimatpåverkan från dikad torvtäck skogsmark – efekter av dikesunderhåll och återvätning, Skogsstyrelsen Rapport 2021:7. 

Översyn av Skogsstyrelsens arbete 
med regional utveckling 
Under 2021 genomförde vi en 
översyn och tog fram förslag för att 
utveckla vårt arbete med regional 
utveckling. Regeringens nationella 
strategi för hållbar regional utveck
ling i hela landet 2021–2030 är ett 
viktigt underlag för arbetet, liksom 
de långsiktiga målen för efekter 
i skogen enligt Skogsstyrelsens 
verksamhetsstrategi 2025. Den 
slutliga revideringen av vår långsik
tiga strategi för arbetet med regional 
utveckling sker när regeringens 
handlingsplan för regional utveck
ling har kommit. 

Övrigt policyarbete 

Av övrigt policyarbete kan nämnas 
Skogsstyrelsens arbete med att ta 
fram nya policyer om skogsbruk 
och renskötsel, om kulturmiljön i 
skogslandskapet och om biologisk 
mångfald. 

TA B E L L 1 3 : 4 .  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  ( I N K LU S I V E  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  

*)  Jämförelsetal 2020 har uppdateras på grund av ny modell för Geodata. Det är inte möjligtatt uppdatera jämförelsetal för 2019.  

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 140 142 147 

Årsarbetskraft, män 83 80 87 

Årsarbetskraft, kvinnor 57 62 60 

Intäkter av anslag 1:1 163 544 151 334 143 045 

Intäkter av anslag 1:2 9 650 11 850 9 109 

Övriga intäkter 22 926 17 998 29 487 

Kostnader 196 120 181 182 181 641 

Resultat 0 0 0 

Från statsbudgeten för fnansiering 
av bidrag anslag 1:1 11 826 565 54 

Lämnade bidrag 11 826 565 54 
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KAPITEL 14:  UPPDRAGSVERKSAMHET 

K A P I T E L  1 4  

UPPDRAGSVERKSAMHET 

Skogsstyrelsen utför uppdrag inom områden som är angelägna för den skogspolitiska   
måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål. Uppdragen består av produkter och   
tjänster åt små, medelstora och stora företag i skogsbruket och angränsande sektorer   
samt uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Kunderna fnns även inom 
vindkraft, elkraftbolag, gruvnäring och andra infrastrukturrelaterade verksamheter  
i skogslandskapet.  

Skogsstyrelsens uppdragsverk
samhet delas huvudsakligen 
upp i skoglig uppdragsverk

samhet och arbetsmarknadsrelate
rad uppdragsverksamhet. 

Enligt regleringsbrev ingår även  
fastighetsförvaltning och tjänste
export i avgiftsfnansierad verk
samhet. Information om fastighets
förvaltningen fnns främst i  
kapitel 15, Finansiell redovisning, 
och om tjänsteexporten i kapitel 13, 
Policyutveckling. 

SKOGLIG UPPDRAGSVERKSAMHET  

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet 
är ett viktigt och kostnadsefektivt  
verktyg som bidrar till skogs och 
miljöpolitisk måluppfyllelse. 

Den skogliga uppdragsverksam
heten bidrar till genomförandet av 
Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi.  
Under 2021 har den skogliga upp
dragsverksamheten framförallt 
bidragit till efektmålet Förbättrad 
miljöhänsyn och miljömålet Levande 
skogar genom vårt just nu största 
uppdrag, inmätningsuppdraget. 
Inmätningsuppdraget handlar  
om att mäta in gränserna på de 
områdesskydd Naturvårdsverket  
och länsstyrelserna bildar. 
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Det största uppdraget för Skogsstyrelsens 
uppdragsverksamhet har under 2021 varit 
det så kallade inmätningsuppdraget. 

I samband med bildandet av ett 
reservat mäts bestämmelsegränsen 
för reservatet med hög noggrann
het och berörda fastighetsgränser 
uppdateras i Lantmäteriets digitala 
registerkarta. 

För 2021 har omfattningen av 
arbetet med inmätning av natur
reservat som Skogsstyrelsen utför 
i myndighetssamverkan med 
Naturvårdsverket ökat. Totalt har 
Skogsstyrelsen arbetat med över 
500 olika objekt, och mätt drygt 
2 200 kilometer gränser. 

Uppdragsverksamheten har plane
rats och bedrivits på ett sådant sätt 
att den utvecklas mot verksamhets
strategins Så lyckas vi. Se kapitel 5, 
Mål och resultat. 

Skogsstyrelsen har arbetat för en 
god förvaltningskultur i uppdrags
verksamheten genom att gå igenom 
dess arbetsföden och processer, 
uppdatera styrande dokument samt 
påbörja arbetet med att byta ut och 
förbättra verksamhetens kund och 
ärendehanteringssystem. 

Kundorienteringen är en viktig 
och naturlig del av uppdragsverk
samheten. Vi jobbar med analyser av 
kundernas behov, dels i de enskilda 
uppdragen som ofta formuleras i 
samverkan med kunden, dels genom 
att successivt anpassa våra produkter 
till marknaden. En viktig del i vår 
kundanpassning är arbetet med att 
utveckla digitaliseringen. 

Skogsstyrelsen har under 2021 
förberett för införande av ett nytt 
systemstöd för kund och ärende
hantering i uppdragsverksamheten. 
Systemstödet kommer att göra det 
lättare att nå oss, att anmäla sig till 
utbildningar samt att ta del av leve
ransmaterial och andra handlingar. 

Vi fortsätter arbetet med att digi
talisera våra utbildningar för att fer 
kunder lättare ska kunna ta del av 
dem. Utveckling av eunderskrifter 
på avtal och andra handlingar samt 
modernisering av digitala kartleve
ranser pågår. 
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”Skogsstyrelsen utför 
uppdrag inom områden 
som är angelägna för 
den skogspolitiska 
måluppfyllelsen eller 
andra samhälls
politiska mål.” 
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KAPITEL 14:  UPPDRAGSVERKSAMHET 

ÅRSREDOVISNING 2021

Omfattning av verksamheten 

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet 
åt skogsbruket har 2021 en något lägre 
omsättning som än tidigare år. Se tabell 
14.3. Den areal som direkt påverkats 
av uppdragsverksamheten har minskat 
till 28 147 hektar 2021, att jämföra 
med 32 651 hektar år 2020. Se tabell 
14:1. Statistiken över direkt påverkad 
areal är osäker, men omfattningen 
av skadebesiktningar var mycket stor 
2019 och något mindre 2020. 

Under året utbildades drygt 2 000 
deltagare inom Skogsstyrelsens 
uppdragsverksamhet. Motsvarande 
sifra 2020 var 2 013 deltagare. 
Se tabell 14:2. Skogsstyrelsens 
system för administration av upp
dragsverksamheten saknade 2021 
möjlighet att följa upp könsuppdelad 
statistik. Det nya systemet kommer 
dock att ha denna möjlighet. 

Produktområden 

Vi utför olika tjänster där Skogs
styrelsens kompetens kan vara till 
nytta. Många uppdrag ryms inom 
våra produktområden, medan andra 
är skräddarsydda konsultuppdrag. 

Inventeringar 
Inom produktområdet Inventeringar 
samlar vi in uppgifter genom fält
verksamhet och med fjärranalys. 
Under året har vi utfört fera olika 
naturvärdesinventeringar. Många 
av dessa utgör grunden för natur
vård i skogsbruket eller ett anpassat 
brukande av skog, men de kan 
också vara till stöd för infrastruktur, 
till exempel vindkraftsparker. 
Ett uppdrag handlade om att 
inventera fjällnära skog inför 
bildande av en ekopark. 

I delar av landet har skogsskadorna 
varit omfattande, främst från snö
brott under vintern 2021. Skogs
styrelsens uppdragsinventeringar 
bidrar till att skogsägare med 
försäkring kan få ersättning så att 
de kan komplettera skadad skog. 

Inom Skogsstyrelsens uppdrags
verksamhet registrerades under året 
175 områden som nyckelbiotoper, 
med en sammanlagd areal på 
2 294 hektar. Därutöver registrera
des 378 områden som objekt med 
naturvärden, med en sammanlagd 
areal på 1 795 hektar. 

Utbildningar 
Utbildningsverksamheten har 
behövt anpassas till den smitt
skyddssituation som rått under året 
på grund av covid19pandemin. 
Vi har inte kunnat ta emot lika 
många deltagare och det fnns ett 
visst uppbyggt utbildningsbehov. 
Samtidigt har vi trots situationen 
utbildat många inom våra olika 
utbildningsområden. Vi har bland 
annat utbildat något fer inom 
naturvårdsinriktade utbildningar 
under 2021 jämfört med föregående 
år. Se tabell 14:2. Detta bidrog till 
fokusområdena Förbättrad miljö-
hänsyn och Skydd och ökad skötsel av 
naturvärden. 

Revisioner enligt PEFC:s 

entreprenörsstandard 

Externrevision enligt PEFC:s entre
prenörsstandard genomfördes i 
slutet av november 2021. Rapporten 
från revisionen innehöll inga avvikel
ser och var överlag positiv. Efter ett 
antal år med certifering uppvisar 
organisationen en stor mognad 
inom samtliga bedömda områden. 
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Vi utför olika tjänster där Skogsstyrelsens kompetens kan vara till nytta. Många uppdrag ryms inom våra produktområden, medan andra är 
skräddarsydda konsultuppdrag. 
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Vår dokumentstruktur är ett område 
med förbättringspotential, liksom 
det faktum att vi har fera parallella 
system för ärendehantering. 

De interna revisionerna genom
fördes under senhösten och inga 
avvikelser noterades. 

Verksamhetsvolym och 

ekonomiskt resultat 

Verksamhetsvolymen inom UV åt 
skogsbruket 2021 ökade något mot 
2020. Verksamhetsområden som 
ökade sin volym var utbildningar, 
skogsvärdering och inmätning av 
naturreservat till Naturvårdsverket. 
Se tabell 14:3. Verksamheten under 
2021 resulterade i ett överskott.  
Se beskrivning i kapitel 15,  
Finansiell redovisning.   

I tabell 14:4 beskrivs vad verksam
heten inneburit för myndighetens 
ackumulerade över och underskott. 
Skogsstyrelsen bär med sig ett stort 
underskott för arbetsmarknadsverk
samheten från tidigare år när ett 
omfattande arbetsmarknadsprojekt 
lades ned. 

Den ofentligrättsliga verksamheten 
har nyligen sett över sin avgifts
struktur, vilket kommer att påverka 
kommande år. De skogliga tjänsternas 
överskott gav ett tillfälligt överskott 
som delvis beror på försenad 
utveckling inom verksamheten, 

men kommer att bedömas i 
planeringen inför kommande 
års verksamhet och prissättning. 
Vad gäller fastighetsförvaltningen 
följer ekonomin de långsiktiga 
förvaltningsplanerna. 

TABELL 14:1. PÅVERKAD AREAL INOM SKOGLIG UPPDRAGSVERKSAMHET, HEKTAR 

Skogspolitisk nytta 2021 2020 2019 

Naturvård 9 388 11 656 6 546 

Kulturmiljövård 0 21 300 

Skogsproduktion 10 760 16 363 41 095 

Skogsskador 7 999 4 587 33 576 

Summa 28 147 32 651 81 517 

TABELL 14:2.  ANTAL DELTAGARE I  SKOGSSTYRELSENS UTBILDNINGAR 

Utbildningsområde 2021 2020 2019 

Natur & Kulturmiljövård 612 518 181 

Naturvård 342 222 369 

Kulturmiljö 0 45 114 

Skogskunskap 125 238 264 

Teknisk utbildning 1 101 990 1 990 

Summa 2 180 2 013 2 918 

TA B E L L 14 : 3.  R ESU LTAT, O M S Ä T T N I N G  O C H  VO LY M  F Ö R  U P P D RAG SV E R KSA M H E T E N S  O L I K A  V E R KSA M H E TSG R E N A R  

Omsättning, tkr 1) Resultat, tkr Dagar antal 

Produktområde 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

UVgemensamt 0 33 14 0 0 0 972 981 1 033 

Inventering/besiktning 10 037 9 843 11 546 330 569 572 1 602 1 535 1 763 

Kunskapsförmedling 14 404 9 211 16 033 470 2 148 691 2 074 1 624 2 163 

Planer / planläggning 2 299 3 880 6 642 163 71 320 314 489 953 

Skogsvärdering 3 716 2 418 1 951 93 142 83 548 384 264 

Reservatskötsel 4 292 13 400 11 347 2 3 71 0 14 68 

Övriga tjänster 41 403 38 030 36 164 2 480 2 065 1 196 5 512 4 815 4 326 

Summa UV åt   
Skogsbruket 

76 151 76 815 83 697 2 594 696 2 933 11 022 9 842 10 570 

Internationella uppdrag 54 258 183 1 4 112 9 40 10 

Arbetsmarknad /  
rehab / integration 

37 054 33 243 44 863 69 635 111 1 627 1 661 3 735 

Naturnära jobb 2) 232 918 69 175 6 479 0 16 13 069 12 487 5 236 1 842 

Totalt 346 177 179 491 135 222 2 664 1 311 -10 135 25 145 16 779 16 157 

1) I övriga tabeller i årsredovisningen presenteras omsättning inklusive fördelade LSintäkter. 
2) Inklusive intäkt av anslag 1:2 ap 4; 2021 94 938 tkr och 2020 46 076 tkr 
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ARBETSMARKNADSVERKSAMHET 

Skogsstyrelsen har under lång tid 
bedrivit arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet i varierande omfattning. 
Verksamheten syftar till att lyfta 
individer mot anställningsbarhet 
genom arbete med samhällsviktiga 
arbetsuppgifter och utbildning. 
Under 2021 genomfördes ett 
regeringsuppdrag samt ett lokalt 
samarbete med Arbetsförmed
lingen och länsstyrelsen. Totalt 
omfattade verksamheten mer än 
640 ungdomar, nyanlända och 
långtidsarbetslösa. 

Lokal verksamhet 

Skogsstyrelsen har genom myndig
hetssamverkan med länsstyrelserna 
och Arbetsförmedlingen i Skåne 
genomfört lokal verksamhet med 
god efekt. 90 medarbetare var 
anställda i arbetslag i den lokala 
verksamheten, varav 20 procent 
kvinnor och 80 procent män. 

Verksamheten har trots pandemin 
fungerat bra och varit inriktad på 
skötsel av naturområden. 

Naturnära jobb 

Skogsstyrelsen har, inom ramen för 
uppdraget, bidragit till att nya Natur-
nära jobb har skapats i hela landet, 
och att miljöåtgärder med mera har 
genomförts. Arbetet har genomförts 
i samarbete med Naturvårdsverket, 
länsstyrelserna, Sveriges geologiska  
undersökning (SGU) och Arbets 
förmedlingen. 

Då myndigheten fck regerings
uppdraget 2020 planerades det 
för 608 platser för nyanlända och 
långtidsarbetslösa, vilket också var 
förhoppningen 2021. Pandemin 
innebar att myndigheten fck vidta 
omfattande smittskyddsåtgärder 
och anpassa antalet platser. 

2021 anställde Skogsstyrelsen 570 
personer, 192 kvinnor och 378 män. 
Från och med maj inkluderades även 

ungdomar (yngre än 25 år) i upp
draget genom en särskild satsning 
från regeringen. 47 av de 570 som 
anställts under året är under 
25 år. Till detta kommer fer än 
60 personer på Skogsstyrelsen som 
är arbetsledare, matchningsresurser 
med mera. 
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I Skåne har Skogsstyrelsens arbetsmark-
nads verksamhet, trots pandemin, fungerat 
bra och varit inriktad på skötsel av natur-
områden.  

TA B E L L 1 4 : 4 .  AVG I F TS F I N A N S I E R A D  V E R KSA M H E T Å R  2 0 2 1  

Verksamhet (tkr) 

Över -
skott  

/under -
skott 

Över -
skott  

/under -
skott 

Intäkter  
2021 

Anslag 

Kostnader  
2021 

Över -
skott  

/under -
skott 

Ack.  
över -
skott  

/under -
skott 

t o m 2019 2020 Budget Utfall Budget Utfall 2021 2021 

Uppdragsverksamhet 

Skogliga tjänster 3 417 696 65 000 76 311 66 500 73 717 2 594 6 707 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 6 523 635 130 000 37 224 130 000 37 155 69 5 819 

Naturnära jobb *) 13 069 16 0 139 019 94 957 0 233 976 0 13 085 

Summa uppdragsverksamhet -16 175 1 315 195 000 252 554 94 957 -196 500 -344 848 2 663 -12 197 

Tjänsteexport  109 4 1 500 55 1 500 54 1 106 

Summa uppdragsverksamhet   
inklusive tjänsteexport -16 066 1 311 196 500 252 609 94 957 -198 000 -344 902 2 664 -12 091 

Fastighetsförvaltning 
och övrig verksamhet 6 756 3 689 8 000 7 207 9 000 7 372 165 2 902 

Summa uppdragsverksamhet inklusive   
tjänsteexport och fastighetsförvaltning -9 310 -2 378 204 500 259 816 94 957 -207 000 -352 274 2 499 -9 189 

Ofentligrättslig verksamhet 

Ofentligrättslig verksamhet 27 14 300 301 300 326 25 66 

Summa -9 337 -2 392 204 800 260 117 94 957 -207 300 -352 600 2 474 -9 255 

Totalt exkl Naturnära jobb 3 732 -2 376 204 800 121 098 0 -207 300 -118 624 2 474 3 830 

*) Naturnära jobb fnansierades 2020 och 2021 med anslag 1:2 ap 4 . Resultatet 16 tkr 2020 avser kostnader i början av året för avveckling av Naturnära jobb från 2018. 
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För ytterligare information se del 
rapporten för 2021[1] och 2022 års 
delrapport som publiceras den 15 
februari 2022. 

1  Skogsstyrelsen Rapport 2021 02 Naturnära jobb – att genomföra en satsning 
på naturnära jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

Arbetslagen har genomfört arbets 
uppgifter som inventering av källor, 
skötsel  och restaureringsåtgärder i 
naturreservat och vid kulturmiljöer, 
bekämpning av invasiva arter, 
grönyteskötsel och strandstädning. 
Myndigheternas bedömning är att 
nyttan av insatsen är stor, främst för 
individens utveckling och för att få 
arbetsuppgifter utförda, men även 
för att skapa en arbetskraftsresurs. 

TABELL 14:5.  VERKSAMHETENS OMFATTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET, 
ÅRSARBETSKRAFTER, INTÄKTER OCH KOSTNADER 

2021 2020 2019 

Årsarbetskraft, totalt 526 244 180 

Årsarbetskraft, män 373 193 155 

Årsarbetskraft, kvinnor 153 51 25 

Intäkter av anslag 1:2 ap 4 94 957 46 076 0 

Intäkter 259 816 139 482 143 343 

Kostnader 352 274 187 936 157 409 

Resultat 2 499 -2 378 -14 066 
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”Skogsstyrelsens 
ekonomi har under 
2021 påverkats av 
fera väsentliga för-
ändringar jämfört 
med föregående år.” 
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KAPITEL 15:  FINANSIELL REDOVISNING 

K A P I T E L  1 5  

FINANSIELL REDOVISNING 

Skogsstyrelsens ekonomi har under 2021 påverkats av fera väsentliga förändringar 
jämfört med föregående år. Inför 2021 tillför des Skogsstyrelsen cirka 45 000 tkr  
ytterligare på förvaltningsanslag et, för bland annat arbete med skogsskadefrågor.  

Genom regeringsbeslut den 
23 juni 2021 tillfördes ytter
ligare medel, 365 000 tkr, 

till Skogsstyrelsen på anslaget 1:2, 
Insatser för skogsbruket, för fnan
siering av intrångsersättningar 
med mera i enlighet med tidigare 
budgetäskanden. 

Vid årets utgång hade Skogsstyrelsen 
ett utgående anslagssparande om 
28 350 tkr på förvaltningsanslaget. 
Även på anslaget 1:2 Insatser för 
skogsbruket fanns ett utgående 
anslagssparande, som uppgår till 
109 943 tkr. Merparten av detta 
sparande, 89 985 tkr, fanns på 
anslagsposten Kostnader för 
intrångsersättning och vissa civil
rättsliga avtal på naturvårdsområdet. 

Myndighetens uppdragsverksam
het inklusive fastighetsförvaltning 
omsatte under 2021 259 816 tkr, 
vilket är en kraftig ökning jämfört 
med 2020. Detta förklaras främst 
av den ökade verksamheten inom 
uppdraget Naturnära jobb. Den skog
liga uppdragsverksamheten visar för 
fjärde året i rad ett överskott, som för 
2021 uppgår till 2 594 tkr. Se vidare 
kapitel 14, Uppdragsverksamhet. 

Det besked som kom strax innan  
årsskiftet 2018/2019 om att anslags
fnansieringen av dåvarande Natur-
nära jobb avbröts, medförde att 
betydande avvecklingskostnader 
uppstod under 2018 och 2019.  

I årsredovisningen för 2021 kvarstår 
ett ackumulerat underskott om 
18 904 tkr i arbetsmarknadsverk
samheten. Skogsstyrelsen avser 
att återkomma till regeringen med 
förslag på hantering av underskottet. 

Sedan årsredovisningen 2018 har 
Skogsstyrelsen avsatt, och anslags
avräknat, medel för ersättningar i 
ärenden där tillstånd till avverkning i 
fjällnära skog nekats och ersättnings
krav eventuellt kunde fnnas. 

Den 12 maj 2020 meddelade 
Mark och miljööverdomstolen att 
de skogsägare som inte får avverka 
i fjällnära skog, på grund av att det 
fnns höga naturvärden, har rätt till 
ersättning från staten motsvarande 
125 procent av skogens marknads
värde. Anslagsavräkning i de aktuella 
ärendena sker vid den tidpunkt då 
Skogsstyrelsen fattar det nekande 
beslutet. Skogsstyrelsen har under 
2021 belastat anslag med 318 283 tkr 
i kostnader för fjällnäraärenden, och 
totalt redovisas per den 31 december 
2021 skulder och avsättningar på 
341 993 tkr för fjällnära (föregående 
år 97 471 tkr). 

På samma sätt som i fjällnära
ärenden har Skogsstyrelsen vid årets 
slut reserverat totalt 48 261 tkr för 
artskyddsärenden där dom fallit 
samt där rättslig prövning pågår 
eller kan bli aktuell. Föregående år 
var motsvarande belopp 17 494 tkr. 

KOMMENTARER TILL  UTFALL 

Förvaltningsanslag 1:1 

Den tilldelning av anslagsmedel 
inom förvaltningsanslag 1:1 som 
Skogsstyrelsen disponerat 2021 
uppgick enligt regleringsbrev till 
534 190 tkr. Från 2020 fanns ett 
utgående anslagssparande om 
20 165 tkr, varav 14 677 tkr fck 
disponeras av myndigheten. 

Totalt disponibelt belopp för 
2021 uppgick därmed till 548 868 
tkr (2020: 498 771 tkr). Anslags
belastningen uppgick för 2021 till 
520 518 tkr (2020: 478 606 tkr), 
vilket innebär ett anslagssparande 
på 28 350 tkr. Sparandet förklaras 
främst av att verksamheten, trots 
ett omfattande rekryteringsarbete 
under året, inte har kunnat rekrytera 
personal i den omfattning som var 
budgeterad. 

I juni beslutades en ändring av 
regleringsbrevet, med ökad 
medelstilldelning på anslag 1:2. 
Detta gav också ekonomisk möjlig
het att utnyttja anslagsvillkoret om 
att fnansiera viss del av arbetet 
med administration av områdes
skyddsärenden från anslag 1:2. 
Inför 2021 hade Skogsstyrelsen 
budgeterat dessa kostnader mot 
anslag 1:1 på grund av befarad 
medelsbrist på anslag 1:2. 
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Anslag 1:2 

Anslagspost 1 
Bidrag till skogsbruket 
Anslagsposten avser främst stöden 
Nokås och Ädellöv. Total anslags
belastning under 2021 uppgick till 
31 032 tkr, jämfört med tilldelningen 
på 32 673 tkr. 

Anslagspost 2 
Kostnader för intrångsersättning 
och vissa civilrättsliga avtal på 
naturvårdsområdet 
Tilldelningen på anslagsposten 
ökades under sommaren 2021 
med 365 000 tkr till 558 400 tkr. 
Dessutom disponerades under året 
ett anslagssparande på 46 924 tkr 
som i början av året överfördes från 
annan post under anslaget 1:2. 

Anslagsposten har 2021 belastats 
med kostnader på 515 339 tkr, 
vilket är 320 329 tkr högre än 2020. 
Av denna belastning utgör kostnader 
kopplade till nekade avverkningstill
stånd i fjällnära skogar 318 283 tkr, 
samt miljöbalksärenden 30 767 tkr. 

Liksom tidigare år har delar av 
kostnaderna för administrationen 
av biotopskydd och naturvårdsavtal, 
21 949 tkr fnansierats från anslags
posten, medan resterande kostnader, 

20 273 tkr, fnansierats genom 
förvaltningsanslaget. Ersättningar 
för genomförande av naturvårdande 
skötselåtgärder har under året belas
tat anslaget med 12 123 tkr. 

Vid årets slut redovisas ett anslags
sparande på 89 985 tkr. Sparandet 
förklaras främst av att Skogsstyrelsen 
av resursskäl inte fullt ut klarat av att 
handlägga ärenden och fatta beslut 
som motsvarar den ökade anslagstill
delningen från sommarens ändring 
av regleringsbrevet då 365 000 tkr 
sköts till. 

Anslagspost 3 
Nationellt skogsprogram 
Anslagsposten har belastats med 
kostnader på 20 727 tkr. Dispositionen 
av medlen har under året reglerats 
i ett antal separata regeringsbeslut. 
Utfallet på anslagsposten reduceras 
av återbetalda medel från tidigare år, 
vilka inte disponeras av Skogsstyrelsen, 
om cirka 1 270 tkr. 

Anslagspost 4 
Naturnära jobb 
Anslagsposten har belastats med 
kostnader på 94 957 tkr (2020: 
46 076 tkr). Det utgående anslags
sparandet på posten, 17 043 tkr, 

förklaras främst av att covid19
pandemin har gjort att verksam
heten av säkerhetsskäl inte kunnat 
bedrivas i den omfattning som 
var planerat samt svårigheter att 
i vissa delar av landet få deltagare 
till projektet. Anslagsbelastningen 
har också påverkats av att det under 
året tillkom ytterligare möjligheter 
till extern bidragsfnansiering av 
verksamheten. 
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AVGIFTSFINANSIERAD 

VERKSAMHET 

Avgiftsfnansierad verksamhet 
inklusive fastighetsförvaltning och 
ofentligrättsliga avgifter visar på 
ett överskott om 2 474 tkr (2020: 
underskott på 2 392 tkr). Över tid 
ska respektive resultatområde ha 
kostnadstäckning vilket också är 
en förutsättning för planering av 
uppdragsverksamheten på kort och 
lång sikt. 

Uppdragsverksamheten, det vill 
säga avgiftsverksamhet exklusive 
fastighetsförvaltning samt ofent
lighetsrättsliga avgifter, visar på ett 
överskott om 2 664 tkr. Det är en 
förbättring jämfört med 2020 då 
uppdragsverksamheten visade ett 
överskott om 1 311 tkr. Förklaringen 
är att den skogliga uppdragsverksam
heten, framför allt produktområdet 
Övriga tjänster, fortsatt har bra 
utveckling och redovisar ett över
skott om 2 594 tkr (2020: 696 tkr). 

Skogsstyrelsen är en av de myndig
heter som får förvalta fastigheter för 
statens räkning. Enligt förordnings
krav ska fastigheterna förvaltas på 
ett för staten ekonomiskt efektivt 
sätt, så att tillgångarna bibehålls och 
om möjligt ökar. 

Fastighetsförvaltningen har under 
2021 gett ett underskott om 165 tkr, 
och det ackumulerade överskottet 
i förvaltningen minskar till 2 902 
tkr. Skogsstyrelsen har under 2021 
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fortsatt arbetet med att se över 
fastighetsinnehavet, ett arbete som 
kommer pågå även under 2022. 
Skogsstyrelsen har under 2021 fått 
regeringens godkännande att över
låta förvaltningen av sju fastigheter 
till annan myndighet då det inte 
längre bedömts nödvändigt för vår 
verksamhet att fortsatt förvalta 
dessa. Arbete med att slutföra 
dessa överlåtelser pågår och förvalt
ningen av fyra fastigheter har under 
året hunnit föras över till annan 
myndighet. 
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RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter uppgick till 
1 439 136 tkr för år 2021 vilket är 
en ökning med närmare 60 procent 
jämfört med 2020 då omsättningen 
var 911 320 tkr. Verksamheten har, 
liksom föregående, varit anslags
fnansierad till cirka 80 procent. 

Verksamhetens kostnader 

Kostnaderna för att bedriva verksam
heten är, liksom intäkterna, avsevärt 
högre än föregående år. Detta förkla
ras dels av den ökade omfattningen 
i uppdraget Naturnära jobb, dels av 
den kraftigt ökade volymen ersätt
ningar inom fjällnära och artskydd. 

Kostnader för personal uppgick till 
695 722 tkr vilket är 146 769 tkr mer 
än under år 2020. Antalet årsarbets
krafter har ökat med 298 stycken. 
Ökningen förklaras främst av den 
under året fortsatta uppväxlingen av 
arbetsmarknadsåtgärden Naturnära 
jobb. 

Kostnader för lokaler uppgick till 
46 528 tkr vilket är en ökning om 
6 248 tkr. Även denna ökning kan 
främst härledas till verksamheten 
inom Naturnära jobb. 

Övriga driftskostnader har ökat 
med 370 323 tkr. Förändringen för
klaras framför allt av ökade kostnader 

för nekade avverkningstillstånd i 
fjällnära skog samt artskyddsärenden. 

BALANSRÄKNING 

Det bokförda värdet för materiella 
anläggningstillgångar ökar med 
12 381 tkr. Ökningen förklaras 
främst av att Skogsstyrelsen under 
hösten 2021 påbörjat en process 
med att byta ut äldre fordon mot nya 
fordon som är bättre anpassade till 
nya och kommande miljökrav. 

Posten Avräkning med statsverket 
ökar kraftigt, bland annat till följd av 
de anslagssparanden som redovisas 
vid årets slut, samt att myndigheten 
per den 31 december 2021 inte hun
nit betalat ut intrångsersättningar 
i samma omfattning som anslags
belastning skett. Detta då anslags
belastning sker vid beslutstillfället 
medan utbetalning sker först i ett 
senare skede när beslut vunnit 
laga kraft och överenskommelse 
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nåtts med markägare om slutlig 
ersättningsnivå. 

Behållning på räntekontot ökar 
med 82 705 tkr jämfört föregående 
år. Ökningen förklaras av föränd
ringar på fera olika delposter i 
balansräkningens skuldsida, bland 
annat en ökning av oförbrukade 
bidrag som erhållits i förskott. 

Leverantörsskulder ökar kraftigt 
på grund av sena anskafningar av 
bland annat teknisk utrustning och 
fordon där fakturorna förfaller till 
betalning först efter årsskiftet. 

Övriga kortfristiga skulder ökar 
med 365 362 tkr, främst relaterat till 
ersättningsärenden rörande fjällnära 
samt biotopskydd och naturvårds
avtal där beslut fattats sent under året. 

Oförbrukade bidrag ökar med 
20 551 tkr, vilket främst förklaras 
av ett förutbetalt bidrag från 
Naturvårdsverket inom projekt för 
återvätning. 

ÖVRIG INFORMATION  

AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Covid-19-pandemin 

På grund av pandemin har majorite
ten av Skogsstyrelsens medarbetare 
arbetat hemifrån under större delen 
av året. Baserat på de riskanalyser 
som genomfördes under 2020 har 
fortsatta åtgärder vidtagits, bland 
annat för att säkra tillgänglighet till 
såväl nyckelpersoner som system
lösningar som är viktiga för att 
upprätthålla myndighetens grund
läggande kommunikations och 
servicefunktioner. 

Liksom föregående år har Skogs
styrelsen under stora delar av året 
haft regelbundna digitala informa
tionsmöten med chefer och mer
parten av våra arbetsplatsträfar har 
också hållits digitalt. 

Vi har även under 2021 så långt 
som möjligt ersatt fysiska träfar, 
kurser och uppdragsutbildningar 

med digitala alternativ. Redan innan 
pandemin jobbade Skogsstyrelsen 
dock i relativt stor omfattning med 
digitala möten och tjänster, men 
pandemin har medfört att dessa 
inslag har utvecklats ytterligare. 
Som framgår ovan ser vi dock 
verksamheten inom Naturnära jobb 
påverkas av bland annat åtgärder 
mot smittspridning som gjort att 
antalet deltagare i projektet blivit 
något lägre än planerat. 

Skogsstyrelsen bedömer att myn
digheten i väsentliga delar nått de 
mål som vi satt för årets verksamhet, 
trots de ändrade förutsättningar 
som pandemin innebär. Utvecklade 
arbetssätt och löpande anpassning av 
verksamheten har varit viktiga utgångs
punkter för det goda resultatet. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv syns 
viss påverkan bland annat i form av 
minskade kostnader för resor, kurser 
och konferenser med mera, samt 
genom att vissa produktområden 
inom uppdragsverksamheten inte 
kunnat nå önskade resultat. 

Intrångsersättningar 

och rättsutveckling 

Som framgår i andra delar av års
redovisningen fortsätter antalet 
ansökningar om avverkning i 
fjällnära skog att ligga på en hög 
nivå. Belastning av anslag sker vid 
beslutstillfället för nekade tillstånd. 
Tidigare år har nekade tillstånd, där 
värdering i fält ännu inte varit gjord, 
tagits upp i balansräkningen med ett 
schablonmässigt ersättningsbelopp 
per hektar. 

I årsredovisningen för 2021 har 
denna värderingsmetod ändrats. 
Ärenden där värdering i fält ännu 
inte är gjord, har i stället värderats 
individuellt utifrån information 
om virkesvolymen på den ansökta 
avverkningen i tjänsten Skoglig 
grunddata samt prisstatistik på 

kommunnivå. Detta bedöms ge en 
bättre precision i värderingen och 
har generellt gett något lägre kost
nadsbedömningar än de schablon
belopp som har använts tidigare år 
och som baserades på ett mindre 
antal ärenden från 2018. 

Förutom de ärenden som redo
visats i balans och resultaträkningen 
per 31 december 2021 fnns det 
fjällnäraärenden som uppgår till 
cirka 13 000 hektar där handlägg
ningen ännu inte nått beslutsstatus. 
Den andel av inkomna ansökningar 
som nekas och därmed ger rätt till 
ersättning påverkas av fera olika 
faktorer men kan erfarenhets
mässigt, på totalnivå, antas uppgå 
till 65–75 procent av den sökta 
arealen. 

Som konstaterats ovan har de 
avsättningar som görs för ärenden 
där skogliga åtgärder nekas med 
stöd av artskyddsförordningen 
respektive miljöbalken ökat under 
året. Rättsläget gällande statens 
ersättningsskyldighet i ärenden 
av denna typ är fortsatt inte helt 
klarlagt, men i slutet av 2021 kom 
tre domar i Mark och miljööver
domstolen som indikerade att 
ersättningsskyldighet kan föreligga 
i vissa fall. Staten har den 19 januari 
2022, genom Kammarkollegiet, 
överklagat två av de tre domarna 
till Högsta domstolen. Den tredje 
domen har därefter överklagats av 
motparten. 

Med beaktande av försiktighets
principen redovisar Skogsstyrelsen, 
i väntan på att rättsläget ska klarna, 
skuld eller avsättning i samtliga 
fall där det bedöms att ersättnings
skyldighet skulle kunna föreligga. 
Bedömningen är att förekomsten 
av denna typ av ärenden kommer 
fortsätta att öka kommande år. 
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SAMMANSTÄLLNINGAR 

R E S U LTAT R Ä K N I N G  

Resultaträkning (tkr) Not 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 1 1 144 967 737 432 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 247 727 138 635 

Intäkter av bidrag 3 46 340 35 124 

Finansiella intäkter 4 102 129 

Summa 1 439 136 911 320 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 5 -695 722 -548 953 

Kostnader för lokaler -46 258 -40 010 

Övriga driftkostnader 6 -665 417 -295 094 

Finansiella kostnader 4 -1 189 -245 

Avskrivningar och nedskrivningar -28 076 -29 410 

Summa -1 436 662 -913 712 

Verksamhetsutfall 2 474 -2 392 

Uppbördsverksamhet 

Intäkter av avgifter m m som inte disponeras 75 1 844 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -75 -1 844 

Saldo 0 0 

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för fnansiering av bidrag 37 125 36 887 

Medel som erhållits från myndigheter för fnansiering av bidrag 7 110 7 936 

Övriga erhållna medel för fnansiering av bidrag 7 4 023 11 369 

Lämnade bidrag m m 8 -48 258 -56 192 

Saldo 0 0 

Årets kapitalförändring 9 2 474 -2 392 
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 BA L A N S R Ä K N I N G  

Tillgångar (tkr) Not 2021 -12-31 2020-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar 10 

Balanserade utgifter för utveckling 29 718 32 414 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 222 1 778 

Summa 30 940 34 192 

Materiella anläggningstillgångar 10 

Byggnader, mark och annan fast egendom 14 311 14 447 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 163 0 

Maskiner, inventerier m m 51 618 39 264 

Summa 66 092 53 711 

Varulager m. m. 

Varulager och förråd 11 1 198 1 185 

Pågående arbeten 2 910 2 193 

Summa 4 108 3 378 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 12 13 852 12 105 

Fordringar hos andra myndigheter 21 224 16 655 

Övriga kortfristiga fordringar 111 112 

Summa 35 187 28 872 

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 13 15 418 15 265 

Upplupna bidragsintäkter 14 14 553 16 247 

Övriga upplupna intäkter 15 13 561 16 122 

Summa 43 532 47 634 

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 16 444 571 153 182 

Kassa och bank 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 110 828 28 123 

Summa 110 828 28 123 

Summa tillgångar 735 258 349 092 
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Kapital och skulder (tkr) Not 2021 -12-31 2020-12-31 

Myndighetskapital 18 

Statskapital 164 164 

Balanserad kapitalförändring -11 728 -9 336 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 2 474 -2 392 

Summa -9 090 -11 564 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 7 797 8 485 

Övriga avsättningar 20 59 565 117 488 

Summa 67 362 125 973 

Skulder 

Lån i Riksgäldskontoret 21 93 689 87 429 

Kortfrisitiga skulder till andra myndigheter 22 31 958 19 930 

Leverantörsskulder 23 54 796 13 657 

Övriga kortfristiga skulder   24 419 812 54 450 

Summa 600 255 175 466 

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 25 39 947 36 932 

Oförbrukade bidrag 26 33 467 12 916 

Övriga förutbetalda intäkter 27 3 317 9 369 

Summa 76 731 59 217 

Summa skulder och kapital 735 258 349 092 
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R E D OV I S N I N G  M OT A N S L AG  

Anslagsbenämning  (tkr) 

Ingående 
överförings-

belopp  
2021-01-01 

Årets till-
delning enligt 

reglerings -
brev 

Om -
disponerat 

anslags-
belopp 

Indrag -
ning 

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter 

Utgående 
överförings-

belopp 
2021 -12-31 

Utgiftsområde 23   
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 

1:1 Skogsstyrelsen 

ap 1 Förvaltningskostnader 20 165 534 190 -5 488 548 868 520 518 28 350 

1:2 Insatser för skogsbruket 

ap 1 Bidrag till skogsbruket 483 32 673 -483 32 673 31 032 1 641 

ap 2 Kostnader för intrångsersättningar  
och vissa civilrättsliga avtal på  
naturvårdsområdet 5 941 558 400 46 924 -5 941 605 324 515 339 89 985 

ap 3 Nationellt skogsprogram 3 266 22 000 -3 266 22 000 20 727 1 273 

ap 4 Naturnära jobb 46 924 112 000 -46 924 0 112 000 94 957 17 043 

Summa 1:2 Insatser för skogsbruket 56 614 725 073 -9 690 771 997 662 054 109 943 

Summa Utgiftsområde 23 76 780 1 259 263 -15 178 1 320 865 1 182 572 138 292 

R E D OV I S N I N G  M OT I N KO M ST T I T E L  

Inkomsttitel och underindelning Avser Belopp (tkr) 

2811 265 Övriga inkomster 75 

2312 016 Övriga inkomster av försåld egendom 0 

Övriga inkomster avser återbetalda stöd och ränta för dessa. Skogsstyrelsen har betalat stöden från det icke räntebärande födet och har inte haft räntekostnader. 
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R E D OV I S N I N G  AV  B E ST Ä L L N I N G S M Y N D I G A N D E  

Anslagsbenämning (tkr) 
Tilldelat 

bemyndigande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandets fördelning per år 

2022 2023 2024 

Anslag 1:2 ap 1 45 000 29 385 27 351 21 488 5 519 344 

Anslag 1:2 ap 2 35 000 13 566 16 136 12 391 2 247 1 498 

Anslag 1:2 ap 3 5 000 13 000 4 000 4 000 0 0 

1:1 ap 1 - Förvaltningskostnader 
Skogsstyrelsen redovisar en anslags
belastning på 520 518 tkr 2021 
(2020: 478 606 tkr), vilket innebär 
ett anslagssparande på 28 350 tkr. 
Sparandet förklaras främst av att 
myndigheten, trots ett omfattande 
rekryteringsarbete, inte kunnat 
rekrytera personal i den omfattning 
som var planerad. 

Anslagsmedel från 2020 har dragits 
in med 5 488 tkr (2020:0 kr). 
Skogsstyrelsen har inte rätt att 
disponera dessa medel 2021, enligt 
regleringsbrev. 

1:2 ap 1 – Bidrag till skogsbruket 
Skogsstyrelsen har år 2021 återfört 
0 tkr (2020: 35 tkr) i återbetalningar 
av stödet väx med skogen till anslags
posten. Återbetalningarna redovisas 
mot en inkomsttitel från och med år 
2021. 

Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande
ramen med 8 237 tkr (2020: 6 677 tkr) 
för natur och kulturvårdsåtgärder 
inom skogsbruk och med 19 114 tkr 
(2020: 22 708 tkr) för anläggning och 
vård av ädellövskog. 

Anslagsmedel från 2020 har dragits 
in med 483 tkr (2020: 6 417 tkr). 
Skogsstyrelsen har inte rätt att 
disponera dessa medel 2021, enligt 
regleringsbrev. 

1:2 ap 2 - Kostnader för intrångs-
ersättning och vissa civilrättsliga 
avtal på naturvårdsområdet 
Skogsstyrelsen redovisar en anslags
belastning på 515 339 tkr 2021 
(2020: 195 010 tkr) vilket innebär 
ett anslagssparande på 89 985 tkr. 
Anslagssparandet förklaras främst 
av att Skogsstyrelsen av resursskäl 
inte fullt ut klarat av att handlägga 
ärenden och fatta beslut som motsva
rar den ökade anslagstilldelningen i 
regleringsbrevsändringen under året. 

Skogsstyrelsen har använt 50 704 tkr 
(2020: 95 036 tkr) till områdesskydd 
för att värna äganderätt till skog. 
Skogsstyrelsen har belastat posten 
med 21 949 tkr (högstpost 22 000 tkr) 
för hantering av naturvårdsavtal och 
biotopskydd. Vidare har 2 000 tkr 
(högstpost 2 000 tkr) använts för 
arbete med renbruksplaner. 

Anslaget har belastats med kostnader 
för ersättningar pga nekade tillstånd 
till avverkningar (fällnära skog, artskydd) 
på 349 051 tkr (2020: 33 670 tkr). 

Anslagsmedel från 2020 har dragits in 
med 5 941 tkr (2020: 0 tkr). Skogssty
relsen har inte rätt att disponera dessa 
medel 2021, enligt regleringsbrev. 

Skogsstyrelsen har vid årets slut 
åtaganden på totalt 16 136 tkr 
(2020: 13 566 tkr). Åtaganden för 
naturvårdande skötsel uppgår till 
14 982 tkr. Skogsstyrelsen nyttjar 
del av ram då åtagandena för biotop
skydd och naturvårdsavtal uppgår 
till 1 123 tkr respektive 31 tkr. 

1:2 ap 3 - Nationellt skogsprogram 
Anslagsposten har belastats med kost
nader för lämnade bidrag och övriga 
kostnader enligt beslut av regeringen. 
Skogsstyrelsen har belastat anslaget 
med totalt 20 727 tkr (2020: 22 734 tkr), 
varav 11 077 tkr (2020: 10 884 tkr) 
lämnats som bidrag. 

Anslagsmedel från 2020 har dragits 
in med 3 266 tkr (2020: 6 446 tkr). 
Skogsstyrelsen har inte rätt att disponera 
dessa medel 2021, enligt reglerings
brev. 

Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande
ramen med 4 000 tkr. Regeringen har 
för år 2022 beslutat att 4 000 tkr ska 
användas inom åtgärden Regionala 
program och strategier. 

1:2 ap 4 - Naturnära jobb 
Skogsstyrelsen redovisar en anslags
belastning på 94 957 tkr 2021 (2020: 
46 076 tkr), vilket innebär ett anslags
sparande på 17 043 tkr. Sparandet för
klaras främst av att verksamheten inte 
kunnat bedrivas i den omfattning som 
var planerat och att Skogsstyrelsen 
fått bidrag till verksamheten och då 
inte nyttjat tilldelade anslagsmedel. 
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
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 .  

Årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag, förordningen 
(2000:606) om myndigheters bok
föring, kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) och anslagsförordningen 
(2011:223) jämte Ekonomistyrnings
verkets föreskrifter. 

Brytdag 
Myndigheter ska tillämpa en så kallad. 
brytdag då den löpande bokföringen 
för perioden ska avslutas, enligt 
10 § förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Brytdagen 
infaller den 5 januari. Efter brytdagen 
tillförs räkenskaperna främst bok
slutstransaktioner som till exempel 
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 ta ut avgifter för 
sin uppdragsverksamhet inklusive 
tjänsteexport, enligt förordning 
(2009:1393) med instruktion för 
Skogsstyrelsen. Det ekonomiska 
målet för avgiftsfnansierade 
verksamheter är full kostnadstäckning 
över tid. Avgifterna är beräknade 
enligt självkostnadsprincipen med 
beräknade tim eller volympriser. 
Skogsstyrelsen får disponera 
samtliga avgiftsintäkter. 

Gemensamma kostnader 
Myndighetens gemensamma 
kostnader fördelas utifrån antalet 
operativa tjänstgöringsdagar som 
utförs inom respektive uppdrag eller 
anslagsfnansierad verksamhet. Detta 
gäller såväl nationella gemensamma 
kostnader som regions eller enhets/ 
distriktsgemensamma kostnader. De 
gemensamma kostnaderna består av 
kostnader för myndighetens ledning 
(inklusive styrelse), administration, 
lokaler, utbildningskostnader (som 
inte går att härleda till operativ 
verksamhet), förvaltningskostnader 
samt kostnader för verksamhets
utveckling 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 be
räknas infyta med. Skulder tas upp till 
det nominella värdet per bokslutsdagen. 

Lager 
Skogsstyrelsen har ett lager av böcker 
och broschyrer. Övrigt material lagerförs 
inte, utan köps in efter behov i verksam
heten 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. 

Anläggningstillgångar 
Med anläggningstillgång avses tillgång 
med ett anskafningsvärde på minst 
23 800 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 & inventarier 4-6,7 år
Förbättringsutgift  
annans fastighet 4 år 
Markanläggningar 10 år 
Byggnader 20-33,3 år 
Immateriella tillgångar  4-5 år 

Vid investering av komponenter till 
byggnader kan avskrivningstiden avvika. 

Belastning av anslag 1:2 ap.2 
Kostnader för intrångsersättning 
och vissa civilrättsliga avtal på 
naturvårdsområdet 
Anslaget belastas när beslut om 
biotopskydd fattats och naturvård
avtal tecknats. För naturvårdande 
skötsel belastas anslag när åtgärd har 
genomförts. För ärenden gällande in
trångsersättningar i fällnära, artskydd 
och miljöbalksärenden där staten kan 
bli ersättningsskyldig belastas anslag 
när det nekande beslutet fattas. 

Defnition operativa 
tjänstgöringsdagar 
Med operativa tjänstgöringsdagar 
avses tidredovisade dagar i kärnverk
samhet för anställd personal. 

Defnition årsarbetskraft 
Med årsarbetskraft avses tidredovisade 
dagar för anställd personal enligt av
talen Villkorsavtalet/VillkorsavtaletT, 
VASASkog, VASA och VISST. Från och 
med oktober 2020 tidredovisar inte 
VASASkog personal, men ingår i års
arbetskraft enligt separat beräkning. 

Ny konto- och kodplan 
Kontoplanen har justerats och 
anpassats efter ESV:s baskontoplan 
och SSC:s standardkontoplan från och 
med 20210101. En översyn har även 
gjorts av verksamhetsgrenar. 

Nya redovisningsprinciper 
Från och med 2021 kostnadsförs 
nyinköpta datorer, tidigare har de 
aktiverats som del i nätverk. 

Från och med 20210801 har VASA
Skog ett nytt avtal. För anvisade 
anställda efter detta datum betalas 
lön i efterskott. 

Skogsstyrelsen har tidigare år 
redovisat återbetalningar av utbetalat 
stöd Väx med skogen mot anslaget 1:2 
ap. 1 Bidrag till skogsbruket. Från och 
med år 2021 återförs inte dessa medel 
till anslagsposten utan redovisas 
mot inkomsttitel. 

Från och med 2021 är värderings
princip i fällnära ändrad. Ärenden där 
värdering i fält ännu inte är gjord, har 
värderats individuellt utifrån informa
tion om virkesvolymen på den ansökta 
avverkningen samt prisstatistik på 
kommunnivå. Tidigare har värdering 
skett med ett scbablonberäknat 
belopp per hektar. 

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 14:4 på sidan 112 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 diverse inom reservatskötsel 36 tkr) 72 991 3 320 76 311 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster (inkl realisationsvinst personalvagnar med mera 73 tkr) 22 229 14 995 37 224 

Naturnära jobb 138 572 447 139 019 

Tjänsteexport  8 47 55 

Summa Uppdragsverksamhet 233 800 18 809 252 609 

Fastighetsförvaltning (inkl reavinst personalvagn med mera 29 tkr) 7 152 55 7 207 

Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning 240 952 18 864 259 816 

Ofentlig rättslig verksamhet 301 0 301 

Summa avgiftsfnansierad verksamhet 241 253 18 864 260 117 

Anslagsfnansierad verksamhet (inklusive realisationsvinst fordon med mera 740 tkr) 6 474 27 476 

Summa enl resultaträkning 247 727 46 340 
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ÅRSREDOVISNING 2021 

L E DA N D E  B E FAT T N I N G S H AVA R E  

Herman Sundqvist  
generaldirektör 

Martina Trygg, che f  
administrativa avdelningen 

Göran Rune, chef  
skogsavdelningen 

Johan Eriksson, biträdande  
avdelningschef skogsavdelningen 

Jonas Löfstedt  
chef region Mitt 

Stafan Norin  
chef region Nord 

Johanna From  
chef region Syd 

Frank Lantz, chef  
ekonomienheten 

Inga-Lena Alm Larsson  
chef HR-enheten 

Rikard Flyckt  
kommunikationschef 

Cecilia Hedman  
chefsjurist 

Renée Einarsson 
GD-assistent 
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Anna Furness Mikael Karlsson

   Mats Wiberg

Herman Sundqvist Lisa Sennerby Forsse 

Royne Andersson Lisa Classon  Eva Håkansson

Styrelsemöte på det nya kontoret i Jönköping den 15 september 2021. 
Rundvandring i lokalerna tillsammans med Skogsstyrelsens ledningsgrupp. 
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ÅRSREDOVISNING 2021 

ST Y R E L S E  

Mats Wiberg, ordförande 
Rättschef, Statens fastighetsverk 
Andra uppdrag: Väg- och trafk-  
forskningsinstitutet (ledamot) 

Anna Furness, ledamot 
VD, Skogsentreprenörerna 
(till och med 2021-12-16) 
Andra uppdrag: SE certifering AB 
(VD, till och med 2021-12-16), 
Rosstigen Fastighets AB (ledamot) 

Eva Håkansson, ledamot 
Senior konsult 
Andra uppdrag: Ekonomistyrnings- 
verkets insynsråd (ledamot) 

Mikael Karlsson, ledamot 
Docent miljövetenskap, 
Uppsala universitet 
Andra uppdrag: Kärnavfallsrådet (ledamot), 
2050 Consulting AB (ledamot), 
2050 Holding AB (ledamot) 

Lisa Sennerby Forsse, vice ordförande 
före detta rektor SLU 
Andra uppdrag: Formas, Rådet för 
Evidensbaserad Miljöanalys (ordförande), 
Karolinska Institutet (vice ordförande i 
konsistoriet), KI Holding och Innovation 
(ledamot), Stiftelsen Skogssällskapet AB 
(ledamot), Mistra/SeedBox (ledamot) 

Herman Sundqvist, 
Generaldirektör, Skogsstyrelsen 

Royne Andersson, 
personalrepresentant 
Ordförande, ST inom 
Skogsstyrelsen 

Lisa Classon, 
personalrepresentant 
Ordförande, SACO Skogsvård 

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 )  

2021 2020 

 Mats Wiberg, ordförande 85 70 

 Lisa Sennerby Forsse, vice ordförande 55 45 

Anna Furness, ledamot 43 35 

Eva Håkansson, ledamot 43 35 

Mikael Karlsson, ledamot 43 35 

Maria Mindhammar, ledamot (till och med 2020-01-31) 0 3 

Håkan Wirtén, ledamot (till och med 2020-12-09) 0 35 

Ledande befattningshavare 

Herman Sundqvist, Generaldirektör 1 602 1 608 
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N OT 1 .  I N T Ä KT E R  AV  A N S L AG  ( T K R )  

2021 2020 

Egna kostnader 653 577 569 233 

Beslutade, reserverade ersättningar för fällnära och artskydd 349 051 33 670 

Beslutade ersättningar för biotopskydd 122 634 113 197 

Avtalade ersättningar för naturvårdsavtal 7 582 10 506 

Utbetalda ersättningar för naturvårdande skötsel 12 123 10 826 

Summa 1 144 967 737 432 

Ökningen av egna kostnader beror främst på en ökad omfattning av uppdraget Naturnära jobb. 

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 )  

2021 2020 

Skogliga tjänster 72 956 72 539 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 22 156 23 707 

Naturnära jobb 138 572 23 562 

Tjänsteexport 8 259 

Fastighetsförvaltning 7 123 4 723 

Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning 240 815 124 790 

Frö- och planthandel 301 406 

Övriga ofentligrättsliga avgifter 100 0 

Summa ofentligrättsliga avgifter 401 406 

Intäkter enligt 4§ Avgiftsförordningen: Främst böcker och broschyrer 1 840 1 905 

Realisationsvinst försäljning av fordon m m  877 1 814 

Övriga intäkter 3 794 9 720 

Summa övrigt 4 671 11 534 

Summa 247 727 138 635 

Ökningen av intäkter beror främst på en ökad omfattning av Naturnära jobb. 
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N OT 3 .  I N T Ä KT E R  AV B I D R AG  

2021 2020 

EU Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt 3 444 3 192 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 14 995 9 763 

Naturnära jobb 447 77 

Skogliga tjänster 3 366 4 439 

Skogen i skolan 1 115 1 028 

WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) 243 512 

Grip on Life 4 745 6 936 

SMHI - Skogsbruksskador på vägnät med mera 205 269 

VINNOVA - Nationellt skogsdata labb med mera 404 1 006 

Länsstyrelsen Jämtland - Renbete i Härjedalen med mera 1 772 2 021 

Länsstyrelsen Värmland - Fornvård med mera 1 178 2 111 

Länsstyrelsen Gotland - Bekämpning av almsjuka 2 600 987 

Naturvårdsverket - Återvätning 6 109 0 

SIDA - ITP-Program 2 147 1 274 

Övrigt 3 570 1 509 

Summa Intäkter av bidrag 46 340 35 124 

Postens förändring förklaras främst av återvätningsprojekt som bedrivits under året. 

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 )  

2021 2020 

Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 0 

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 93 

Övriga fnansiella intäkter 102 36 

Summa fnansiella intäkter 102 129 

Finansiella kostnader 

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 1 

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 0 

Övriga fnansiella kostnader 1 189 244 

Summa fnansiella kostnader 1 189 245 

Förändringen i övriga  fnansiella kostnader förklaras främst av periodiseringar av räntekostnader för artskydds och fällnäraärenden. 
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N OT 5 .  KO ST N A D E R  F Ö R  P E R S O N A L  

2021 2020 

Lönekostnader  472 498 369 134 

   varav arvoden 355 394 

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner 218 638 175 150 

Övriga personalkostnader 4 586 4 669 

Summa 695 722 548 953 

N OT 6.  Ö V R I G A D R I F TS KO ST N A D E R  

2021 2020 

Biotopskydd och naturvårdsavtal 138 917 129 123 

Naturvårdande skötsel 12 045 11 624 

Intrångsersättningar fällnära och artskydd 347 928 33 442 

UV Arbetsmarkandsrelaterade tjänster 8 172 -1 850 

Naturnära jobb 52 360 22 512 

Övrig UV 33 165 39 583 

Övrigt 72 830 60 660 

Summa 665 417 295 094 

De ökade driftkostnaderna beror främst på kostnader för nekade avverkningstillstånd i fällnära skog samt artskydd och bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal till följd 
av högre anslagstilldelning 2021. Driftkostnaderna har även varit högre 2021 för naturnära jobb trots begränsningar på grund av pandemin.Tyngdpunkten av kostnaderna låg 
i slutet av året. 

N OT 7.  Ö V R I G A E R H Å L L N A M E D E L F Ö R  F I N A N S I E R I N G  AV B I D R AG  

2021 2020 

EU GRIP on Life 0 7 118 

Medfnansiärer Geodata Skog 4 023 4 251

Summa 4 023 11 369 

N OT 8 .  L Ä M N A D E  B I D R AG  

2021 2020 

Lämnade bidrag avser: 

Natur- och kulturvårdsåtgärder (anslag 1:2 ap. 1) 5 736 6 442 

Ädellövskogsbruk (anslag 1:2 ap.1) 19 563 19 031 

Väx med skogen (anslag 1:2 ap. 1)  0 -35 

Nationellt skogsprogam (anslag 1:2 ap. 3) 11 077 10 884 

Övrigt (medel från EU med fera) 11 881 19 870 

Summa 48 258 56 192 

Förändringen i lämnade bidrag övrigt beror på att Skogsstyrelsen år 2020 vidareförmedlade bidrag från EU i projektet Grip on Life. 
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N OT 9.  Å R E TS  K A P I TA L F Ö R Ä N D R I N G  

2021 2020 

Skogliga tjänster 2 594 696 

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster (inklusive Naturnära jobb) 69 619 

Tjänsteexport 1 -4 

Ofentligrättsliga avgifter -25 -14 

Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet -165 -3 689 

Summa 2 474 -2 392 

Förändringen beror främst på bättre resultat inom Skogliga tjänster. 

N OT  1 0.  A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N G A R  

2021 -12-31 2020-12-31 

Balanserade utgifter för utveckling 

Ingående anskafningsvärde 118 625 106 377 

Årets anskafningar 8 019 3 281 

Årets utveckling i egen regi 3 742 8 967 

Årets försäljning/utrangering  0 0 

Utgående anskafningsvärde 130 386 118 625 

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -86 212 -71 447 

Årets avskrivning -14 457 -14 765 

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1) 0 0 

Utgående ackumulerad avskrivning -100 669 -86 212 

Bokfört värde 29 718 32 414 

 Kostnader i pågående utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 2021: Nytt Mina sidor 607 tkr,  
Hänsynsuppföljning 2.0 1 818 tkr och Uven (Nytt Sälgen) 1 318 tkr. Dessutom har Nytt Mina sidor 8 019 tkr   

 tagits i bruk och lagts in i anläggningsreskontran.  

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

Ingående anskafningsvärde 10 251 9 326 

Årets anskafningar 0 1 306 

Årets försäljning/utrangering -1 290 -381 

Utgående anskafningsvärde 8 961 10 251 

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -8 473 -8 217 

Årets avskrivning -555 -637 

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1 290 381 

Utgående ackumulerad avskrivning -7 738 -8 473 

Bokfört värde 1 222 1 778 

Utrangering avser licenser för Platina Ebi Systems. 
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N OT 1 0.  FO RTS Ä T T N I N G  ( A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N G A R )  

2021 -12-31 2020-12-31 

Byggnader, mark och annan fast egendom 

Ingående anskafningsvärde 38 491 39 870 

Årets anskafningar 394 0 

Årets försäljning/utrangering -1 529 -1 379 

Utgående anskafningsvärde 37 356 38 491 

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -24 044 -24 722 

Årets avskrivning -517 -547 

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1 517 1 225 

Utgående ackumulerad avskrivning -23 044 -24 044 

Bokfört värde 14 311 14 447 

Årets anskafning avser renovering av tak. Försäljning/utrangering avser överlåtelse till andra myndigheter. 

Taxeringsvärde på byggnader och mark 304 538 294 229 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Ingående anskafningsvärde 2 076 2 076 

Årets anskafningar 201 0 

Årets försäljning/utrangering -1 426 0 

Utgående anskafningsvärde 851 2 076 

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -2 076 -1 990 

Årets avskrivning -38 -86 

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1 426 0 

Utgående ackumulerad avskrivning -688 -2 076 

Bokfört värde 163 0 

Utrangering på grund av fytt till nya lokaler i Jönköping. 

Maskiner, inventarier m m 

Ingående anskafningsvärde 141 024 144 388 

Årets anskafningar 24 974 7 660 

Årets försäljning/utrangering -6 925 -11 024 

Utgående anskafningsvärde 159 073 141 024 

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -101 761 -99 275 

Årets avskrivning -12 508 -13 375 

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 6 814 10 889 

Utgående ackumulerad avskrivning -107 455 -101 761 

Bokfört värde 51 618 39 264 

Utrangering avser främst fordon. 
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N OT 1 1 .   VA RU L AG E R  O C H  F Ö R R Å D  

2021 12-31 2020-12-31 

Lager av böcker och broschyrer värderat efter produktionskostnad 1 198 1 185 

Avdrag för inkurans görs efter en individuell prövning av varje produkt. 
Principen ”FörstInFörstUt” gäller vid uttag ur lager. 

N OT 1 2 .  KU N D FO R D R I N G A R  

2021 -12-31 2020-12-31 

Osäkra fordringar uppgår till 1 471 1 596 

Nedskrivning av osäkra fordringar 1 317 1 463 

N OT 1 3 .  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  

2021 -12-31 2020-12-31 

Förutbetalda hyror 7 651 7 592 

Övriga förutbetalda kostnader (licenser, service IT-system med mera) 7 767 7 673 

Summa 15 418 15 265 

N OT 1 4 .  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  

2021 -12-31 2020-12-31 

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 6 465 8 583 

EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) 415 399 

EU Interreg KLIVA 553 330 

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb 2 870 3 435 

Övrigt 4 250 3 500 

Summa 14 553 16 247 

N OT 1 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 U P P LU P N A I N T Ä KT E R  

2021 -12-31 2020-12-31 

Försäljning rotposter 2 100 2 560 

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb 11 222 9 585 

Länsstyrelsen Skåne 0 3 593 

Övrigt 239 384 

Summa 13 561 16 122 
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N OT 1 6 .   AV R Ä K N I N G  M E D  STATSV E R K E T  

2021 12-31 2020-12-31 

Avräkning mot inkomsttitlar 

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel  -75 224 -1 844

Utbetalning från räntekonto för medel som tillförts räntekonto 0 0

Redovisning av betalningar, inkomsttitlar 75 224 1 844 

Fordringar/skulder avseende avräkning mot inkomsttitlar 0 0 

Anslag i icke räntebärande föde 

Ingående balans 171 161 191 151

Redovisat mot anslag 662 054 296 010

Medel till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande föde -362 000 -316 000 

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande föde 471 216 171 161 

Anslag i räntebärande föde 

Ingående balans -20 165 -9 520

Redovisat mot anslag 520 518 478 606 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -534 190 -489 251

Återbetalning av anslagmedel 5 488 0 

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande föde -28 350 -20 165 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

Ingående balans 2 186 2 483

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -481 -297 

Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1 705 2 186 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande föde 75 1 844

Utbetalningar i räntebärande föde -362 000 -316 000

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 361 925 314 156 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0 

Summa 444 571 153 182 
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N OT 17.  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  

2021 -12-31 2020-12-31 

Behållning på räntekonto 110 828 28 123 

Beviljad räntekontokredit 100 100 

N OT 1 8 .  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  

Statskapital 

 Balanserad kapital-
-förändring, avgifts 

belagd verksamhet 

Kapitalförändring 
-enligt resultat 

räkningen Summa 

Utgående balans 2020 164 -9 336 -2 392 -11 564 

Ingående balans 2021 164 -9 336 -2 392 -11 564 

Föregående års kapitalförändring -2 392 2 392 0 

Årets kapitalförändring 2 474 2 474 

Summa årets kapitalförändring 0 -2 392 4 866 2 474 

Utgående balans 2021 164 -11 728 2 474 -9 090 

Statskapital består av konst från Statens konstråd. Konsten redovisas i anläggningsreskontran och ingår i posten Maskiner, inventarier med mera. 

N OT 1 9.   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  

2021 2020 

Ingående balans 8 485 7 081 

Årets kostnad 2 411 5 239 

Årets utbetalningar -3 098 -3 835 

Utgående balans 7 797 8 485 

Kostnader har minskat främst på grund av minskad omfattning på beslutade delpensioner. 

N OT 2 0.  Ö V R I G A   AVS Ä T T N I N G A R  

2021 2020 

Avverkningstillstånd, fällnära skog 6 739 95 621 

Avverkningstillstånd, artskydd 44 449 13 669 

Avsättning trygghetsmedel  8 377 7 026 

Övrigt 0 1 172 

Summa 59 565 117 488 

Minskningen för fällnära skog förklaras av att statens ersättningsskyldighet i aktuella ärenden ytterligare har tydliggjorts under året, vilket medför en omklassifcering till skuld. 
Ökningen i artskydd förklaras av en ökad omfattning på beslut i miljöbalksärenden. 
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N OT 2 1 .  L Å N  I  R I KS G Ä L D S KO N TO R E T  

2021 2020 

Låneskuld vid årets början  87 429 84 711 

Nyupptagna lån 33 871 34 928 

Amorteringar -27 611 -32 210 

Låneskuld vid årets slut  93 689 87 429 

Beviljad låneram  135 000 110 000 

N OT 2 2 .  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  

2021 2020 

Arbetsgivaravgifter m m  12 347 11 665 

Utgående moms 3 300 2 333 

Övriga skulder till andra myndigheter 16 311 5 931 

Summa 31 958 19 929 

Öknngen beror främst på fakturor från SLU (granbarkborre, GBB inventering, SKA 2022) och LMV (geodata) 

N OT 2 3.  L E V E R A N T Ö R S S KU L D E R  

2021 2020 

Leverantörsskulder 54 796 13 657 

Summa 54 796 13 657 

Ökningen beror på att det gjorts mycket inköp i december 2021, bland annat telefoner, bilar, GPS mätinstrument. 

N OT 24 .  Ö V R I G A KO RT F R I ST I G A S KU L D E R  

2021 2020 

Prel skatt  10 593 9 965 

Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal 69 751 38 784 

Avverkningstillstånd fällnära skog  335 254 1 850 

Avverkningstillstånd artskydd  3 812 3 825 

Återvätningsavtal 231 0 

Övrigt 171 26 

Summa 419 812 54 450 

Ökningen beror främst på nekade avverkningstillstånd i fällnära skog samt bildande av av biotopskydd och naturvårdsavtal till följd av högre anslagstilldelning än 2021. 
Statens ersättningsskyldighet i aktuella fällnära ärenden har ytterligare tydliggjorts under året, vilket medför omklassifcering till skuld. 
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N OT 2 5 .  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  

2021 2020 

Semesterlöneskuld 37 781 34 886 

Hyreskostnader lämnade lokaler Naturnära jobb 191 42 

Naturvårdande skötsel  100 100 

Övrigt 1 875 1 904 

Summa 39 947 36 932 

N OT 2 6.  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  

2021 2020 

Havs- och vattenmyndigheten - Grip on Life 4 705 3 640 

Naturvårdsverket - Grip on Life 2 757 1 537 

VINNOVA - Nationellt skogsdatalabb 1 267 0 

Naturvårdsverket - Återvätning 13 891 0 

SIDA - LoCoForest 2 973 0 

Övrigt från annan statlig myndighet 906 612 

EU Grip on Life 2 599 4 696 

EU MERLIN 2 512 0 

Geodata skog 0 1 783 

Skogen i skolan 1 169 0 

Övrigt 688 648 

Summa 33 467 12 916 

Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 26 499 5 789 

Förväntas tas i anspråk: 

 - inom tre månader 2 883 905

 - mer än tre månader till ett år 6 130 2 781

 - mer än ett år till tre år 17 486 2 103

 - mer än tre år 0 0 

En omklassifcering har gjorts avseende Skogen i skolan som tidgare har redovisats som övrig förutbetald intäkt. 

N OT 2 7.  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  

2021 2020 

Arbetsförmedlingen 1 552 12 

Länsstyrelsen Halland 538 538 

SIDA (LoCoFoRest) 0 5 619 

Övrigt från annan statlig myndighet 807 552 

Skogen i skolan 0 795 

Övrigt från externa kunder 420 1 853 

Summa 3 317 9 369 

En omklassifcering har gjorts aveseende Skogen i skolan som från och med 2021 redovisas som oförbrukade bidrag. 
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 V Ä S E N T L I G A U P P G I F T E R  

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Låneram i Riksgäldskontoret 

Beviljad låneram 135 000 125 000 110 000 110 000 110 000 

Utnyttjad låneram 31/12 93 689 87 429 84 711 92 908 83 395 

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret 

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

Maximalt utnyttjad kontokredit 14 627 47 998 32 029 0 8 848 

Ränta på räntekonto 

Ränteintäkter 0 0 20 0 399 

Räntekostnader 0 -1 -79 -315 -272 

Saldo 0 -1 -59 -315 127 

Totala avgiftsintäkter som myndigheten disponerar 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 247 727 138 635 134 653 378 231 220 413 

varav disponeras 247 727 138 635 134 653 378 231 220 413 

Beräknat belopp enligt  regleringsbrev 204 800 110 615 766 625 591 327 383 850 

Beviljad och utnyttjad anslagskredit 

Beviljad anslagskredit 33 110 20 452 14 328 53 169 12 089 

Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 24 676 140 

Utgående reservationer och anslagssparande 

Anslagssparande 138 292 76 780 70 029 35 862 35 469 

Bemyndiganden 

Utestående åtaganden 47 487 55 951 41 738 24 276 29 478 

Tilldelad bemyndiganderam 85 000 70 000 70 000 96 000 120 000 

Arbetskraft 

Antal årsarbetskrafter totalt 1 161 863 781 1 703 1 176 

därav män 718 544 498 1 218 861 

därav kvinnor 443 319 283 485 315 

Medelantal anställda 1 221 927 1 338 1 898 1 499 

därav män 749 578 919 1 361 1 123 

därav kvinnor 472 349 419 537 376 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 212 1 024 1 138 870 860 

Årets över/underskott 

Årets kapitalförändring 2 474 -2 392 -14 068 -524 37 

Balanserade kapitalförändring -11 728 -9 336 4 732 5 255 5 219 
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Datum 

2022-02-17 
Diarier 

2021/3454 

Regeringen 
Näringsdepartementet 
103 33 Stockholm 

Skogsstyrelsens årsredovisning 2021 
Skogsstyrelsen årsredovisning har utformats enligt förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) och därtill hörande 
verkställighetsföreskrifter samt krav på återrapportering som ställs i 
regleringsbrevet den 22 december 2020. 

Beslut i detta ärende har fattats av Skogsstyrelsens styrelse. I beslutet har 
förutom undertecknad ordförande samt generaldirektör deltagit ledamöterna 
Anna Furness, Eva Håkansson, Mikael Karlsson, Lisa Sennerby Forsse. 

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har 
varit betryggande under den period som årsredovisningen avser. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Mats Wiberg 
ordförande 

Herman Sundqvist 
generaldirektör 

Anna Furness Eva Håkansson 

Mikael Karlsson Lisa Sennerby Forsse 
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