Har naturskogen någon
framtid?
Den sista november lämnades skogsutredningen in till
regeringen. Den biologiska mångfalden i skogen påverkas
av hur regeringen väljer att gå vidare med de olika förslagen
som utredningen lägger fram. Emil V. Nilsson åkte till
skogsdebattören Leif Öster på hans gård utanför Avesta för
att få veta mer.
EMIL V. NILSSON
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eif Öster bor på Dalagård utanför

Avesta i Dalarna. Från hans hus som
ligger i kanten av skogen har man
utsikt över sjön Kärven. Jag åkte till
Dalagård för att prata med honom om biologisk mångfald i skogen och naturskogens
framtid, här i den norra delen av Bergslagens
hårt brukade skogar. Leif Öster är en flitig
debattör i skogssammanhang och sitter med
i skogsutredningen som lämnades in till
regeringen den 30 november i år.

från granbarkborre och vilken roll människor har haft i det till den dåliga ekonomin
ute på landsbygden där man pressar entreprenörer och skogsägare oerhört hårt.
Du har nu suttit med i skogsutredningen,
berör den frågor kring hållbarhet?

– Absolut i högsta grad. Bakgrunden är
att i samband med januariavtalet så valde
man olyckligtvis att inte fortsätta med den
viktiga nyckelbiotopsinventeringen. Det
är bekymmersamt. Ska vi kunna utveckla
Svenskt skogsbruk är idag inte långsiktigt
skogsbruket på ett hållbart sätt så måste
hållbart ur ett biologiskt perspektiv. Vi ser
vi ha kunskap om många saker; både om
hur miljömålet levande skogar inte uppnås.
produktionsfrågor men också om biologisk
Fjorton av de sexton skogliga naturtyperna
mångfald och var vi har våra höga naturvärsom omfattas av art- och habitatdirektivet
den.
bedöms ha dålig eller otillHur vi ska hantera den
räcklig bevarandestatus.
biologiska mångfalden
”Hur ska vi hantera
Väldigt många mossor,
har varit en central fråga i
den biologiska
lavar och svampar är rödutredningen. Vi har diskumångfalden?”
listade på grund av dagens
terat hur vi ska kompletskogsbruk. En kärlväxt som
tera de formella skydd som
finns idag med det som saknas. Och vi har
missgynnas av det moderna skogsbruket är
också omfattande internationella åtaganden
knärot Goodyera repens. Denna fortfarande
som vårt land har skrivit på och förbundit
ganska vanliga orkidé överlever inte slutavsig till och de måste ju levereras. Vi måste
verkning och markberedning och klassas nu
försöka hitta var vi har de unika höga natursom sårbar (VU) på rödlistan eftersom den
värdena och bevara dem på ett klokt sätt.
har minskat med trettio procent de senaste
Ett bra exempel som jag gärna lyfter fram
sextio åren.
är de breda, stora zoner av fjällnära skogar
Går det att bedriva ett hållbart skogsbruk?

– Det första är ju att vi behöver definiera
vad det innebär. Jag håller med dig om att
dagens skogsbruk inte kan klassas som
hållbart. Det är inte ekologiskt hållbart, men
det är inte ekonomiskt eller socialt hållbart
heller. Och det är ju häpnadsväckande att en
näring som har haft utbildningsinstitutioner
i snart tvåhundra år ännu inte kommit överens om vad som är ett hållbart skogsbruk.
Så det är väl väldigt centralt för det fortsatta
samtalet att man reder ut det. Jag menar ju
att det visserligen finns mycket som är bra
idag, men det finns mycket som går att göra
betydligt bättre. Vi har ju allt ifrån angreppet
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Skogsutredningen 2019 är en del av statens
offentliga utredningar och kom till stånd i
samband med januariöverenskommelsen. Där
står det att man vill tillsätta ”utredningar [...]
om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och
ersättningsformer vid skydd av mark samt
[undersöka] hur internationella åtaganden om
biologisk mångfald ska kunna förenas med en
växande cirkulär bioekonomi”. Utredningen
har som uppdrag att hitta lösningar för stärkt
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård
i skogen. Utredningen bedriver sitt arbete efter
förlängning till 30 november 2020 då en rapport
lämnas till regeringen.
http://www.skogsutredningen.se/
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Leif Öster har jobbat med skogen hela sitt liv. Han har varit anställd i skogsnäringen i 25 år, bland annat som
informationschef för Sveaskog. För 30 år sedan köpte han och hans fru en egen skogsgård som har blivit basen
för deras liv. Under tio års tid har de arbetat på gården med naturturism inriktad mot konferensverksamhet. Leif
sitter med i den statliga skogsutredningen som expert, är sakkunnig i Skogsstyrelsens sektorsråd och regeringens programråd för nationellt skogsprogram. Och så är han en flitig debattör i skogsfrågor. foto: Emil V. Nilsson.

här i landet som faktiskt är världsunika. Alla
som har varit i Alperna eller Nordamerika
ser vilka korta zoner de har där, men vi har ju
milsbreda zoner som fortfarande har väldigt
höga naturvärden. Det som komplicerar det
hela är att många av skogarna ägs av fjällbönder som inte kan bruka de skogarna på
grund av detta. Jag tycker det vore rimligt
att staten tar ett betydligt större ansvar för
att säkra att de här skogsägarna då får annan
skog, till exempel av Sveaskog eller fastighetsverket, så att de kan fortsätta och bo
kvar där uppe och bruka de skogar som ändå
är omvandlade till produktionsskogar medan
samhället tar ett stort ansvar för att skydda
de skogar som finns kvar med de högsta
naturvärdena. Dessa skogar kan bli en fanNilsson: Naturskogens framtid

tastisk tillgång i framtiden för bland annat
naturturism men också som ett världsarv.
Sedan har vi ju specialskogar som vi håller
på att titta på vad som behöver skyddas,
allt från ekskogar, till kalkbarrskogar och
annat som finns beskrivet i det underlag som
Naturvårdsverket tagit fram.
Idag odlar och prioriterar vi bara två arter
nämligen gran och tall. Kan det skapa
problem?

– Ja, det är ju inte bara i skogsutredningen
utan det finns en snabbt växande förståelse
för vidden av den här frågan. Inte minst
bland skogsägare. Det sunda förnuftet säger
ju att det finns ett skäl till att vi har ungefär
22 arter av träd i Sverige och det märkliga i
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Utöver de stora sammanhängande fjällnära skogarna i Sverige har Naturvårdsverket tagit fram ett underlag åt
skogsutredningen som uppskattar hur mycket skog med höga naturvärden som finns i Sverige. De har kategoriserat skogsområden utifrån en internationell kontext (de fyra vänstra staplarna), utifrån de skogliga naturtyper
som prioriteras av art- och habitatdirektivet eller nationellt (de fyra mittersta staplarna) och skogsbestånd som
har extraordinära värden eller rymmer mycket hotade arter. källa: Henriksson 2020.

att vi odlar två–tre stycken av dessa. Många
skogsägare som jag känner vill styra över
sitt skogsbruk mot det naturliga urvalet av
trädslag och det innebär ju blandskogar på
de flesta marker. Även om det här i trakten
är sandmarker där tall dominerar naturligt. Jag tror att ett skäl till att vi ser en del
bränder och stressade granskogar är att det
är fel trädslag helt enkelt. Vi har planterat en
miljon hektar gran på skogsmark som borde
ha andra arter.
Du föreslår att staten skapar ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald.

– Ja, när man har följt den här debatten,
jag är ju själv krönikör i en ledande skogstidning, så ser man att det finns omfattande kunskapsbrister vad gäller biologisk
mångfald. Och det är inte helt bra att ett
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särintresse, vilket vi i skogsbruket faktiskt
är, jag är själv en del av ett särintresse som
skogsägare, utgår ifrån att vi sitter på den
yttersta kunskapen om biologisk mångfald.
Vi borde överväga att ha ett vetenskapligt
råd för biologisk mångfald i skogen där vi
plockar in de skickligaste experterna och
så får de hantera de här frågorna och lämna
förslag till regeringen så att det blir ordning
på beslutsgången.
Jag ser framför mig att regeringen ger i
uppdrag åt detta vetenskapliga råd att reda
ut vilka skogstyper och hur mycket som
behöver skyddas. Och så får det vetenskapliga rådet jobba med det fritt från politiken
för att verkligen göra en vetenskaplig analys
av frågan och sedan skicka tillbaka en rapport till regeringen för att fatta det politiska
beslutet.
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Knärot Goodyera repens är en ganska oansenlig orkidé
som finns i hela Sverige, från Skåne i söder och till norra
Norrland. Det är vanligast att man stöter på bladrosetter,
men är man ute i en naturskog i juli eller augusti kan
man också få se den blomma som på bilden. Arten är
kräsen i sitt val av växtplatser. Helst ska det vara minst
60 år gammal, mer eller mindre orörd gran- eller tallskog
för att den ska trivas. Arten var Årets växt 2011 och
kategoriserades som sårbar (VU) i den nationella rödlistan
2020. Den bedöms ha minskat med 30 procent under de
senaste 60 åren som en följd av att den missgynnas av
modernt skogsbruk. Reservatsbildning eller biotopsskydd
är förslag på skydd som Artdatabanken ger för rikare
förekomster av arten. foto: Bo Söderström.
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Inventerade områden
Skyddade områden
Ekoparker
Improduktiv skogsmark och låg fjällskog
Våtmark
Fjäll
Vatten

Det finns stora områden med höga naturvärden i nordvästra Sveriges skogar. Naturvårdsverket har gjort en
sammanställning av befintlig kunskap och en stor inventering tillsammans med berörda länsstyrelser under sommaren 2020. Sammanlagt finns det över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden nära våra fjäll
som inte har formellt skydd. Skogarna i nordväst utgör ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns
kvar i Europa. Området består av fjäll, fjällbjörkskogar, myrar och naturskogar. Dessutom finns ett stort antal stora
naturskogar i nära anslutning till det sammanhängande området som bidrar till skogarnas stora betydelse för att
bevara biologisk mångfald, även på ekosystemnivå. karta: Henriksson & Olsson 2020.
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En parallell till det som är exakt likadan
forskarna överens – det är ur ett landskapsär i klimatdebatten. En sak som är oerhört
perspektiv man ska se skogens naturnyttor.
svår att ta till sig som skogsägare är om vi
ska spara stora skogar som kolsänka eller
Varför har vi fastnat i två låsta positioner
mellan nästan hundra procents produkär det klimatsmart att tillverka kortlivade
tionsfokus med trakthyggesbruk eller fri
konsumentprodukter och elda upp dem?
Det är frågor som vi alla skogsägare grubblar utveckling i skyddad natur?
över just nu. Ska vi få betalt för att vi byg– Det är helt riktigt och det är därför
ger virkesförråd eller ska vi satsa på något
landskapsfrågan kommer in nu som en
annat? Där vore det perfekt om vi hade ett
så central del. Skogsbruket måste ta sitt
klimatpolitiskt råd som är specialinriktat på
sektorsansvar vilket innebär att skogsägarna
skogen som klimatnytta.
måste ta större naturhänsyn än vad lagen
Idag avverkar vi
kräver. Det är en konsehundra procent av den
kvens av den frivillighet
”Det verkar orimligt att som svensk skogspolitik
tillgängliga tillväxten. Vi
vår generation ska vara vilar på. Och det är angelätar ut allt som det över
den som hugger bort get att komma ihåg att om
huvud taget går att ta ut
ur den skog som används
skogsbruket bara följde det
de sista oskyddade
för produktion. Har vi
regelverk som man själva
naturskogarna med
ambitionen att lämna över
satt upp med certifieringshöga naturvärden.”
de här skogarna till komregler, allmänna råd och
mande generationer så
annat skulle det se mycket
att de har samma valfrihet som vi har idag?
bättre ut i landskapet.
Det verkar orimligt att vår generation ska
vara den som hugger bort de sista oskyddade • Stort tack till Leif Öster som visade mig
naturskogarna med höga naturvärden. Så jag runt i hans skog på Dalagård utanför Avesta
skulle gärna vilja se ett brett samtal i Sverige
och till Stefan Henriksson på Naturvårdsom hur stora volymer vi bör avverka för att
verket för aktuell skogsinformation.
det fortfarande ska kunna kallas ekologiskt
Läs mer
hållbart. Ska det vara sjuttio procent? Eller
Andersson, U.B. 2011: Knärot. Tassemarkernas orkidé. Årets
växt 2011. Svenska Botaniska Föreningen.
mer än hundra?
En art som ska skyddas i en nyckelbiotop
blir ofta isolerad. Kanteffekten blir väldigt
stor mot den omkringliggande kalavverkade skogen.

– Du har helt rätt. Speciellt när det gäller
små biotopskydd på någon hektar så blir
kanteffekten en väldigt stor del av ytan.
Det händer att det tar bort hela effekten av
avsättningen. Därför finns det all anledning
att börja prata om landskapsplanering på en
helt annan nivå än vad vi har idag. Och där är
det angeläget att markägarorganisationerna
intar en mer positiv inställning till landskapsfrågan för på den punkten är i alla fall
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