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Skogsvärden

”Vi är som 
natt och dag”

Båda sitter i riksdagen och båda är skogsägare, men de har helt 
olika syn på skogsägarrollen. Vi har mött Maria Gardfjell, MP, och 

John Widegren, M, för ett samtal om skogspolitik och framtid. 
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FÖRSOMMAREN STÅR I full blom, skogen och naturen lockar för promenader, 
naturupplevelser eller arbete i skogen. Kanske går du på din skogs promenad förbi 
ett nytillkommet hygge? Kanske är hygget för dig en påminnelse om det cirkulära 
kretsloppet i skogen, om de förnybara produkterna som kommer ut av det, om 
att en ny omloppstid tar sin början? Eller så ser du kanske hygget som ett ingrepp 
i naturen som stör livsmiljön för skogslevande arter och tar lång tid att återställa? 

Vem du är – vad du har för bakgrund, utbildning, om du äger skog eller inte, om 
du bor på landsbygden eller i en storstad – har betydelse för vad du ser. Perspektiv 
och värderingar är avgörande. Det här har också blivit allt tydligare när det kommer 
till Sveriges syn på skogsbruk i relation till andra EU-länder. Sverige och Finland 
har inte bara Nato-ansökan gemensamt utan också sitt rationella skogsbruk, där 
våra länder har haft svårt att få förståelse för varför skogen brukas som den gör. 

LÄNGE HAR DET setts som självklart att skogen är en nationell angelägenhet för 
Sverige. Nu ser vi en flodvåg med direktiv, handelssystem och strategier från EU 
som på olika sätt kommer att påverka brukandet av den svenska skogen. 

Inför höstens svenska riksdagsval ser vi också hur samtliga partier har blivit mer 
aktiva i frågor som rör landsbygden och skogen. Inte särskilt konstigt, då dessa 
frågor kopplar tydligt till Sveriges förmåga att producera inhemska livsmedel, 
råvaror och energi – frågor som blivit mer aktuella än på många årtionden. 

Att ha en kompetent och professionell skoglig rådgivare är viktigare än någonsin 
för att kunna navigera bland alla de beslut, förordningar, direktiv och lagar som 
finns, som omförhandlas och som tillkommer. Om du känner dig osäker på hur du 
och din skog påverkas är det bara att du hör av dig till någon av våra skogsförvaltare 
så hjälper vi dig. 

Veckan efter midsommar är Skogssällskapet markvärd för en exkursion där EU-
politiker ska besöka en av våra skogsfastigheter utanför Norrtälje för att titta på 
och diskutera kring svenskt skogsbruk. Från Skogssällskapets sida är vi stolta över 
vår fastighet där exkursionen ska hållas. Det blir en spännande dag på många sätt, 
och högst intressant att se vad våra besökspunkter väcker för reaktioner och hur 
diskussionen om vårt skogsbruk blir med  EU-politikerna. 

VI SOM ÄGER och brukar skogen behöver vara förberedda på att samhällets krav på 
oss ökar. Men vi kan också välja att se något positivt i dessa ökade krav. De är en 
signal om att skogen är betydelsefull. Den har en nyckelroll att spela i samhället – 
för klimat, biologisk mångfald, ekonomi, arbetstillfällen och folkhälsa. Vi förvaltar 
en oerhört viktig naturresurs, som allt fler ser värdet av. Det är något att vara stolt 
och ödmjuk inför. 

”Perspektiv och värderingar 
är avgörande”
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04–05. AKTUELLT
Så minskar du skadorna från 
granbarkborren och hallå där 
Mikko Söderling, ny vd för Skogs
sällskapet i Finland. Vi ger dig 
det senaste från skogssfären. 

06. ALLA PRATAR OM...
Skogens kläder, en växande 
industri från svenska träd. 

08–20. TEMA: SKOGSPOLITIK
Vem tycker vad inför höstens 
riksdagsval och varför är Sverige 
och Finland två udda fåglar i EU? 
Vi fördjupar oss i skogspolitiken 
inför höstens val. 

21. FORSKNING
Karin Ågren forskar om hur 

skogsskötsel och klimatnytta 
hänger ihop.

22–23. SKOGSINDEX
Trots en skakig omvärld står 
 skogen stark och Skogs
index visar nya rekordnivåer. 
Det  berättar Ulrik Abelson, 
fastighets expert på Skogs
sällskapet

24–25. SKOGSÄGARSKOLAN
Lyckas med skogsplanteringen.

26. VIRKESKRÖNIKAN
Skogssällskapets produktions 
och virkeschef Pontus Larsson 
om hur framtiden kan komma 
att se ut på virkesmarknaden.

Maria Gardfjell, MP, och John Widegren, M, träffades på Johns skogs- och lantbruksfastighet i Östergötland. FOTO: LISA ÖBERG
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Aktuellt

DEN 30 MARS röstade riksdagen ja till 
regeringens proposition ”Stärkt ägande
rätt, flexibla skyddsformer och ökade 
incitament för naturvården i skogen med 
frivillighet som grund”. Propositionen 
innehåller bland annat en ny inriktning om 
ökad frivillighet i frågor som rör formellt 
skydd samt ett nytt paket med ersättnings
mark till enskilda skogsägare.

Kärnan i det hela är frivillighet istället 
för tvång, där skydd av skog ska ske på 
markägarens initiativ. Dessutom stärks 
äganderätten för alla Sveriges skogsägare 
samtidigt som det kommer att finnas fler 
valmöjligheter att välja skyddsformer. 

För att erbjuda skogsägare alternativ 
när värdefull skog skyddas har regering
en föreslagit nya ersättningsmarker och 
ett utökat markförsäljningsprogram från 

Frivillighet som grund vid skydd av skog

Hallå där Mikko Söderling,  
ny vd för Skogssällskapet Finland

Berätta, vem är du? 
– Jag är en 48årig trebarnspappa som 

bor i Esbo, Finland. Jag är jäg mästare i 
grunden och har läst en del andra korta 
och längre kurser, bland annat inom 
 ekonomi. På fritiden blir det mycket jakt 
och på sommarhalvåret vistas jag mycket i 
stugan ute i skärgården med familjen.   

 
Vad är det med Skogssällskapet som 
tilltalar dig? 

– Jag kände till Skogssällskapet någor
lunda bra från mina år i Sverige och tycker 
att deras affärsmodell passar utmärkt för 
att möta utmaningarna kring skogsskötsel, 
klimat och naturvärden.  

 
Vilka kommer att vara dina främsta 
fokusområden den närmsta tiden? 

– För att komma igång så snabbt som FOTO: PRIVAT

K ARIN FÄLLMAN LILLQVIST.

möjligt satsar jag främst på kundarbete, 
marknadsföring och personalfrågor här 
i början. Det är frågor som jag har jobbat 
med sedan år 2000 när jag fick mitt första 
jobb. 

 
Vilka egenskaper har du störst nytta av  
i rollen som vd? 

– Jag är en ganska lugn och rationell 
person. Det är egenskaper som under
lättar när man jobbar i ett tillväxtföretag.

 
Vad hoppas du kunna bidra med som ny 
vd för den finska verksamheten? 

– Jag hoppas att kunna bidra till en ännu 
bättre arbetsplats för våra medarbetare 
och att kunna hålla kundupplevelsen på 
en hög nivå samtidigt som nya kunder tas 
med.
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Sveaskog. Riksdagen har nu också beslutat 
att 85 000 hektar icke skyddsvärd produk
tiv skogsmark ska kunna erbjudas som 
alternativ  ersättningsform för skyddsvärd 
skogsmark.  

TILL GRUND FÖR propositionen ligger den 
stora skogsutredningen på över tusen sidor 
som gick ut på remiss till berörda myndig
heter, organisationer, kommuner och an
dra intressenter för ungefär ett år sedan. En 
av remissinstanserna var Skogs sällskapet, 
och hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist 
är nöjd med innehållet i den nu klubbade 
propositionen.

– Att frivilligheten fortsatt ska vara i 
 fokus tycker vi är bra och vi ser med till
försikt fram emot de processer som ska 
sättas igång i och med detta, säger hon.
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Minska skadorna från 
 granbarkborren i sommar
Sommaren står för dörren och gran
barkborrarna börjar vakna till liv – 
redo att angripa både nedblåsta och 
stående granar. Med förberedelser 
och kunskap kan du ta upp kampen 
mot insekten, minska angreppen 
och rädda värden i din skog.
 
Text: Therese Johansson 

DEN EXTREMT VARMA och torra sommaren 
2018 ledde till rekordstora barkborre
populationer framförallt i södra Sverige. 
Från och med 2020 har populationen 
 minskat kraftigt, men problemen är fort
farande stora för många skogsägare som 
varje år drabbas hårt ekonomiskt när gran
barkborren tar död på granar motsvarande 
mångmiljonbelopp.

STORMFÄLLDA GRANAR ÄR granbarkborrens 
lättaste byte. Men även levande granar 
kan drabbas när barkborrarna blir många. 
 Rickard Undevik är skogsförvaltare i 
 Dalarna där stormar med efterföljande 
granbarkborreangrepp har skapat stora 
problem. Han kan inte nog poängtera 

 vikten av att jobba proaktivt i skogen för 
att hålla  skadorna nere.

– Är man passiv blir man straffad. Bark
borren försvinner inte, snarare kommer 
den att öka i takt med att klimatet blir 
varmare och torrare. Det gäller att vara 
proaktiv och inventera skogen ofta för 
att hålla koll på utvecklingen. Ta hjälp 
om du inte kan eller hinner själv. Spana 
vintertid efter vindfällen och sommartid 
efter skadade träd och brunt borrmjöl på 
stammarna. Granbarkborren har ofta två 
svärmningar, i månadsskiftet maj/juni och 
i mitten av augusti, så se till att inventera 
skogen regelbundet på sommaren, säger 
han och fortsätter:

– Vi på Skogssällskapet kör med sök 
och plockmetoden vilket innebär att man 
istället för att slutavverka skogen bara för 
att man sett angripna träd, inventerar och 
markerar ut vindfällen och skadade träd för 
att sedan plocka ut dessa ur skogen så fort 
som möjligt. På så sätt tar vi bort maten för 
barkborrarna och minskar risken att de ska 
lockas till kvarvarande bestånd.

miljoner hektar… så stor var markägares frivilliga avsättningar under 2021.  
Totalt uppgick den certifierade arealen till 15 miljoner hektar samma år, enligt en under
sökning från Skogsstyrelsen. Det innebär att både de frivilliga avsättningarna och den 
 certifierade arealen är relativt oförändrade sedan 2020. Källa: Skogsstyrelsen. 1,3 

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Vårexkursion i Selesjö  
DEN 24:E MAJ arrangerade föreningen 
Skogen, tillsammans med Skogssällskapet, 
en medlemsexkursion på Skogssällskapets 
inspirations och visningsfastighet Selesjö 
i Östergötland. Fokus för exkursionen 
var att få inspiration till ett viltanpassat 
skogsbruk, något som Selesjö är ett gott 
exempel på. Här har målet hela tiden varit 
att hålla så höga viltstammar som möjligt, 
men med ett bibehållet högt krav på 
skogsproduktionen. 

Totalt deltog drygt 20 skogsägare som 
under dagen fick en guidad tur av Skogs
sällskapets regionchef i Östergötland, 
Johan Asp. 

– Johan Asp kan den här fastigheten på 
sina fem fingrar och är oerhört kunnig inom 
viltanpassat skogsbruk. Under dagen fick 
deltagarna se många exempel på det, säger 
Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapets 
hållbarhetchef som var på plats under 
dagen. Hon berättar att dagen var lyckad 
och att deltagarna var engagerade och 
ställde många frågor. 

– Tanken med exkursionen var inte 
att folk skulle gå hem och göra likadant. 
Tanken var att de skulle kunna plocka 
russinen ur kakan och tänka – vad passar  
på min fastighet?

FOTO: STAFFAN MATTSSON
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Du gör skillnad
Hållbart jord- och skogsbruk är grunden för allas vår gemensamma framtid. 
I det arbetet gör du skillnad.

Hos oss möter du människor som förstår skog och lantbruk. 
Våra lokala kontor har lång erfarenhet av att bistå med kvalificerad ekonomisk 
rådgivning och andra frågor som rör din verksamhet. Och du får dessutom 
tillgång till hela vår samlade expertis inom skog och lantbruk. 

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev utan kostnad. 
Mer information finns på handelsbanken.se/skogochlantbruk

Annons_Handelsbanken_210x270.indd   1 2022-05-09   13:46:55



  T
em

a: S
k

o
gsp

o
litik

 
7     

A
ll

a 
p

ra
ta

r 
o

m
 …

Skogens kläder 

VISKOS, MODAL, LYOCELL, Tencel™. I jakten på 
fler och mer hållbara och  naturliga fibrer har 
modeföretagens intresse för textil baserad 
på skogsråvara ökat. Gemensamt för de olika 
varianterna är att de består av så kallade 
regenererade fibrer – textila konstfibrer som 
framställs av den naturliga råvaran cellulosa. 

– Man utvinner cellulosa från trädet i en 
massaprocess för att få ut ett material som 
kallas för dissolvingmassa. Det är likt pap-
persmassa, men med andra egenskaper som 
är optimala för textil. Dissolvingmassan löses 
sedan upp för att spinnas, men 
beroende på hur man gör det och 
vilket lösningsmedel som används 
får man ut olika textilfibrer som 
får olika namn och egenskaper, 
förklarar Hanna de la Motte, af-
färs- och innovationsområdeschef 
på  forskningsinstitutet RISE.

DE TVÅ HUVUDGRUPPERNA av 
regenererade fibrer är viskos och lyocell, 
men sedan finns det exempelvis modal, 
 Tencel™ och EcoVero™ som är registrerade 
varumärken och i princip varianter av viskos. 
Gemensamt är att kläder av skogsråvara ofta 
är mjuka och behagliga mot kroppen. 

– Viskos kallas ofta konstsilke just för 
att det påminner lite om silke i kvalitet och 
känsla. Det är behagligt mot huden, bra på att 
transportera fukt och skrynklar inte lika lätt 
som till exempel bomull. Men det finns samti-
digt stor potential att utveckla denna fiber för 
att göra den starkare och tåligare med hjälp av 
forskning och innovativ textil teknologi. Det 
händer otroligt mycket på den fronten. 

LYOCELL LIKNAR VISKOS,  men skillnaden är 
att lyocell tillverkas i en process som tillåter 
ett mycket slutet kretslopp av kemikalier 
där processkemikalierna kan återanvändas. 
Dessutom är fibern något starkare än viskos, 
berättar Hanna de la Motte.

– Lyocell har kanske störst potential som 
hållbart material på grund av att klimat-
avtrycket, det vill säga koldioxidutsläppet, 
från olika producenter ligger inom ett snävt 
spann, och ofta är bättre än konkurrenterna 
bomull och viskos. Det gör att lyocell kan 
vara ett bättre val för konsumenten även 
om man inte känner till exakt hur och var 
textilfibrerna man väljer mellan tillverkas. 
Men som med alla regenererade fibrer finns 
en utmaning i att förbättra styrkeegen-
skaperna, speciellt om man vill ersätta de 
syntetiska fibrerna. Så även om lyocell är 
väldigt slittåligt finns stor potential att ut-
veckla detta ännu mer för att öka användan-
det ytterligare.

CIRKA SEX PROCENT  av alla textilfibrer är 
regenererade fibrer (textila konstfibrer som 
framställs av natur produkter reds anm), 

medan natur fibern bomull står för 
25 procent och polyester för 60 
procent. Konstfibrer från  cellulosa 
är alltså fortfarande en utmanare 
globalt sett – men är den kategori 
som ökar mest.

– I Sverige produceras cirka  
400 000 ton dissolvingmassa per 
år och efterfrågan på den inter-
nationella marknaden ökar sta-

digt. Omställningen från fossilbaserad till 
bio baserad råvara driver på utvecklingen i 
snabb takt, säger Hanna de la Motte.

Är detta en utveckling som svenska 
skogsägare kommer att känna av?

– Definitivt, det här är en marknad som 
har potential att växa. Vi ser att det finns en 
hållbarhetspotential i att använda skogen 
som råvara till kläder då man vill minska 
nyttjandet av fossilbaserad fiber, som till ex-
empel polyester. Det finns generellt ett stort 
behov av textilfibrer i takt med att popula-
tionen och levnadsstandarden ökar globalt. 
När efterfrågan på andra träbaserade råvaror, 
som till exempel papper, minskar kan andra 
produkter träda fram, vilket innebär att det 
även i framtiden kommer att finnas ett stort 
behov av svensk skogsråvara. Samtidigt ska 
skogen räcka till mycket, så resurseffektivitet 
och återvinning är också viktiga frågor. 

Kläder av viskos och lyocell syns 
såväl på catwalken som hos kedjorna 
– men vad är det för material och hur 
framställs de? Hanna de la Motte, 
affärs- och innovationsområdeschef 
på RISE, guidar oss i skogens textil.

Text: Linda Fritiofsson 

Hanna de la Motte.

– en växande industri från svenska träd
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politik

FOTO: SHUTTERSTOCK

Vad vill riksdagspartierna med den 
svenska skogen och varför är Sverige 
och Finland två udda fåglar i EU?  
Vi fördjupar oss i skogspolitiken  
inför höstens riksdagsval. 
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Artskydd, miljömål och skogsstrategier. Skogen är i högsta grad politisk och skogsägare 
behöver förhålla sig till en rad lagar och regler. Men vad bestäms i Sverige, vilka beslut 
kommer från EU och vad behöver du som skogsägare veta? Emilie Molin, kansliråd på 
Regeringskansliet, reder ut frågorna.
Text: Therese Johansson 

ATT ÄGA SKOG kan vara både lustfyllt och lönsamt, 
men det finns samtidigt en rad lagar och regler 
att rätta sig efter. Hela vägen från EU till regering 
och Skogsstyrelsen – listan på olika instanser som 
påverkar dagens skogspolitik är lång.

Hur funkar egentligen beslutskedjan?
– Övergripande är det regeringen som har initi-

ativet, styr och sätter ramarna, medan riksdagen gran-
skar och stiftar lagar. Skogsfrågor berörs av flera olika 
politikområden, men det är framförallt landsbygdsmi-
nistern som ansvarar för frågor som rör skogsbruk.

MYNDIGHETERNA SPELAR EN viktig roll i att konkreti-
sera vad regeringen beslutat om. Regeringen 
tillsätter myndigheternas ledning, sätter budget 
och formulerar uppdrag och instruktion, men 
myndigheter är självständiga i sitt utövande och 
verkar inom sitt mandat. De preciserar lagar, ser till 
att regler följs och kan komma med rådgivning och 
vägledning. Regeringen lägger sig inte i enskilda fall 
som myndigheter handlägger.

– Myndigheterna jobbar mer med tillämpningen av 
lagstiftningen. Till exempel har du som skogsägare 
enligt skogsvårdslagen skyldighet att anlägga ny skog 
efter avverkning, men hur många plantor per hektar 
det minst ska vara anger Skogsstyrelsen i föreskrifter 
och allmänna råd. 

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör 
skog, med uppgiften att verka för att skogen sköts så 
att de skogspolitiska mål som beslutas av riksdagen 
kan nås. För skogsägaren är det ”go to”-myndigheten i 
de flesta frågor kring skogsbruket, säger Emilie Molin.

– Som skogsägare kan du behöva komma i kontakt 
med flera myndigheter och aktörer beroende på 
vilken fråga det gäller, till exempel Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. 
För att göra det smidigare strävar man idag efter 
”en dörr in”, vilket betyder att det mesta går genom 
Skogsstyrelsen, och att man därifrån slussas vidare 
till rätt aktör.

EU påverkar skogspolitiken och övriga politik-
områden allt mer, och idag kommer ungefär 
60 procent av svensk lagstiftning från EU-
lagstiftningen. Men hur påverkar detta skogen?

– EU består precis som det svenska besluts-
systemet av flera delar, där EU-kommissionen 
förenklat är EU:s regering där kommissionärer, eller 
ministrar, från varje medlemsland ingår. EU har inte 
någon gemensam skogspolitik som inom jordbruket, 
utan skogsfrågor anses vara så kallad nationell 
kompetens. Det finns dock en rad politikområden 
med stor påverkan på skog där EU har befogenhet att 
lagstifta, till exempel miljö, klimat och energi.

Hur påverkar det svenska skogsägare?
– På senare år har kommissionen bedömt att 

skogsbruket har stor påverkan på klimat och miljö, 
vilket har lett till att EU tagit fler initiativ till 
lagstiftning som rör skogen, och som Sverige måste 
efterleva. Det gäller till exempel koldioxidupptag 
i skogen, naturvårdslagstiftning och särskilda 
hållbarhetskrav på biobränslen från skogsråvara.   
EU-lagstiftning påverkar svensk lagstiftning – som  
i sin tur påverkar villkoren för skogsägare.

RIKSDAG, REGERING, myndigheter och EU. För 
enskilda skogsägare kan skogspolitiken kanske 
upplevas byråkratisk och svår att påverka – men det 
går att göra sin röst hörd på olika sätt, säger Emilie 
Molin.

– Du kan påverka genom att i första hand rösta och 
delta i den öppna debatten. Läs på och sätt dig in i 
frågor du tycker är viktiga, ta reda på vad partierna 
och olika politiker har för ingångar och rösta på 
dem du har förtroende för och som lyfter frågor du 
brinner för, i såväl riksdagsval som i kommun- och 
landstingsval. En annan väg är att vända dig till en 
skogsägarförening eller annan intresseorganisation 
med frågor eller synpunkter. De jobbar aktivt med 
skogsfrågor och driver ofta ett påverkansarbete 
gentemot både svenska politiker och Bryssel. 

Makten över skogen – 
så funkar skogspolitiken

”Skogsfrågor 
berörs av 
flera olika 
politik
områden, 
men det är 
framförallt 
landsbygds
ministern 
som ansvarar 
för frågor 
som rör 
skogsbruk.”
Emilie Molin, kansliråd  
på Regeringskansliet

FOTO: PRESS
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Skogspolitiken  
i Sverige –  tre 
 viktiga instanser

REGERINGEN
   Styr, föreslår.

RIKSDAGEN
    Granskar, stiftar lagar.

MYNDIGHETER
   Styrs av regeringen: budget, 
instruktion, regleringsbrev, 
uppdrag.

   Självständiga i sitt utövande.
   Uttolkar lagar och förordningar 
i föreskrifter och allmänna råd.

   Följer lagar och prejudikat.
   Utövar tillsyn.
   Rådgivning, vägledning.

EU:s tre lagstift
ande institutioner

EU-KOMMISSIONEN
EU:s motor som driver samarbetet 
framåt. Består av 27 kommissio-
närer, en från varje medlemsland. 
EU-kommissionen föreslår lagar 
som ministerrådet och Europa-
parlamentet sedan beslutar om.

MINISTERRÅDET
Medlemsländernas samarbete 
inom enskilda politikområden, 
till exempel miljö, energi och 
jordbruk. Består av ministrar från 
medlemsländernas regeringar 
som företräder sina egna länder. 
Ministerrådets viktigaste uppgift 
är att förhandla och fatta beslut 
om de nya EU-lagar som EU-kom-
missionen föreslår.

EUROPAPARLAMENTET
Det är medborgarna i EU-länderna 
som i allmänna val har röstat fram 
de 705 ledamöterna i Europa-
parlamentet. Ledamöternas 
uppdrag är att företräda folkets 
intressen när Europaparlamentet 
beslutar om nya lagar tillsammans 
med ministerrådet. Europaparla-
mentet tar också beslut om EU:s 
budget och ska kontrollera och 
godkänna EU-kommissionen.

SKOGSVÄRDEN 2–2022

Artskyddsförordningen  
och EU:s skogsstrategi

Experten om:

MED UTGÅNGSPUNKT I januariavtalet till-
satte regeringen 2020 en utredning för 
att se över artskyddet och säkerställa ett 
regelverk som effektivt och rättssäkert 
kan skydda hotade arter. Bakgrunden är 
att nuvarande artskydd har kritiserats för 
att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, 
effektivt och rättssäkert, och där olika 
rättsfall om artskydd i skogsbruket har 
skapat osäkerhet.

Vad händer med art-
skyddsförordningen?

– Skogsstyrelsen 
har utifrån några 
sena rättsfall sett 
behov av att ändra 
sin handläggning 
utifrån artskydds-
förordningen och 
kommunicerat det 
med stor tydlighet till 
regeringen. Därefter 
har regeringen gett 
Naturvårdsverket och 
 Skogsstyrelsen i upp-
drag att under lätta 
för alla som   arbetar 
i och med skogen att 
praktiskt kunna ta 
hänsyn till enskilda arter. I ett nästa steg 
avser regeringen göra en översyn av art-
skyddsförordningen rörande bland annat 
fågeldirektivet och art- och habitatdirek-
tivet, men vad det kommer innebära för 
enskilda skogsägare återstår att att se, 
säger Emilie Molin.

EN ANNAN FRÅGA som orsakat stor debatt 
är EU:s skogsstrategi som sätter upp rikt-

Artskyddsförordningen och EU:s skogsstrategi är två aktuella  frågor 
som flitigt debatteras och som kan komma att beröra många skogs
ägare. Emilie Molin hjälper oss att reda ut vad det handlar om – och 
vad som händer härnäst.

Text: Therese Johansson 

linjerna för skogsbruk inom hela EU.  
I denna finns en tydlig inriktning på be-
varande av biologisk mångfald och skydd 
av värdefull natur. Bland annat går det att 
läsa att kalhyggen och tunga maskiner 
i skogsbruket ska undvikas, något som 
många svenska skogsägare reagerat på.

– När EU-kommissionen presenterar 
ett strategidokument flaggar det för 
saker som komma skall. Strategin har en 

hög detaljeringsgrad 
och lyfter konkreta 
frågor som man vill 
lägga fram på bordet 
 framöver. Kommis-
sionen för sedan in 
de frågorna i olika 
lagstiftningsförslag 
som Sverige och de 
andra medlems-
staterna förhandlar 
mellan sig, samt med 
EU- parlamentet.

Vad innebär EU:s 
skogsstrategi rent 
praktiskt?

– Skogsstrate-
gin anger själva 
 inriktningen, men det 

är först när det kommer till lagstiftning 
som det får direkta konsekvenser för 
skogsbruket. Ett exempel på pågående 
förhandlingar i linje med skogsstrategins 
innehåll är att hållbarhetskriterierna 
för skogsbiobränslen i både förnybart-
direktivet och avskogningsförordningen 
föreslår krav på att minimera stora kal-
hyggen och att undvika avverkning på 
känslig mark. 

” Skogsstrategin 
anger själva 

 inriktningen, men 
det är först när 
det kommer till 
lagstiftning som 

det får direkta 
konsekvenser för 

skogsbruket.”
Emilie Molin, kansliråd  
på Regeringskansliet
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Med enorma skogstillgångar, en mäktig industri och en stark äganderätt finns det 
många likheter mellan Sverige och Finland. Dessutom särskiljer vi oss från övriga EU. 
Nils Torvalds, finlandssvensk EU-parlamentariker, förklarar vad det är som gör att vi 
sticker ut och varför beslut från EU kan verka märkliga ur ett svenskt-finskt perspektiv.
Text: Therese Johansson

SVERIGE OCH FINLAND är två av de mest skogsrika län-
derna i EU, vars medlemmar har ett högst varierande 
skogsinnehav: Slovenien är till exempel till 60 procent 
täckt av skog, för Finland och Sverige uppgår den siff-
ran till 70 procent medan motsvarande andel för till 
exempel Nederländerna endast är 8,9 procent. 

– Sverige och Finland är utpräglade skogsländer 
med en stark äganderätt och en lång tradition av ett 
rationellt skogsbruk. Avkastningen från skogen har 
skapat det svenska och finska välståndet och är en 
integrerad del av vår politik och ekonomi. Det finns 
inga andra länder som är så beroende av sina skogar 
som oss, och som använt dem på ett så mångsidigt 
sätt. Detta gör att idéer och lagstiftning i EU om vad 
skogen ska användas till ofta krockar med vår verklig-
het, säger Nils Torvalds, Europaparlamentariker för 
Svenska folkpartiet i Finland.

Nils Torvalds har arbetat i Europaparlamentet 
sedan 2012, och envetet kämpat för de finländska 
skogarna, skogskunnandet och skogsbruket. Men 
han får ofta kämpa i motvind, menar han.

– Finland och Sverige ses som ganska besvärliga 
när det gäller skogsfrågor i EU. Men vår värld ser 
annorlunda ut än de flesta andra medlemsländers 
och vi måste stå på oss. Vi står för störst andel 
skog, och våra skogar skiljer sig jämfört med andra 
länders betydligt äldre lövskogar. Detta betyder att 
biodiversiteten i våra skogar ser annorlunda ut än i 
den mellaneuropeiska lövskogen. När man lagstiftar 
kring klimat- och miljöfrågor borde man beakta olika 
former av skog och biodiversitet – men det görs inte 
i EU idag.

Andra likheter mellan Sverige och Finland är den 
nationella skogspolitiken i respektive land som präg-
las av en ansvarstagande förvaltning – något som 
också gör oss annorlunda i EU.

– Den finska och svenska förvaltningstraditionen 
är stark. Inom skogsbruket gör vi ofta mer än vad 
som förväntas, då vi ser ett värde i att sköta om och 
förvalta vår skog på ett hållbart och rationellt sätt. 
Den här inställningen finns inte riktigt på samma 
sätt i andra länder. Äganderätten är svagare och 
skogen har aldrig haft samma historiska betydelse 
som för oss. Det gör att många länder har en sämre 

Sverige och Finland – två udda 
fåglar i EU:s skogspolitik

förvaltning där man är mer benägen att ta genvägar. 
Konsekvensen blir att vi som redan gör mest får yt-
terligare krav på oss när det kommer ny lagstiftning 
som innebär skärpta krav för alla EU-medlemmar. 

NILS TORVALDS BERÄTTAR att synen på skogen som 
i första hand ett kollager istället för en grön 
produktionsresurs återkommer i många EU-
dokument. Han menar att det finns en tendens i EU 
att inte vilja göra undantag, att lagstiftningen ska 
vara lika för alla länder, trots att förutsättningarna 
ser olika ut. I EU:s miljösatsning ”gröna given” och i 
Parisavtalet har man kommit överens om att alla har 
ett gemensamt ansvar för både klimat och miljö och 
att gemensamma mål behövs – men att hitta en nivå 
för gemensam lagstiftning när alla EU-länder ser så 
pass olika ut blir skevt, menar han.

– När det gäller förslag om att bevara en allt större 
andel skog för att minska koldioxidutsläppen ska alla 
länder bidra procentuellt utefter skogstillgångar och 
BNP. Detta innebär att skogsrika länder som Sverige 
och Finland får ta en mycket större del än andra 
länder, säger han och fortsätter:

– Det blir en väldigt ojämn fördelning av bördan. 
Kombinationen hög BNP och mycket skog gör att vi i 
Finland och Sverige pressas hårdare, trots att andra 
borde göra mer. Slutresultatet kan bli att vi tvingas 
öka kolinlagringen i skogen, i praktiken minska på 
avverkningarna, samtidigt som andra medlems-
länder fortsätter elda gas, kol och olja i sina pannor.

Hur kan skogsbruket påverkas av dessa EU-beslut?
– Skulle EU begränsa Sveriges och Finlands an-

vändning av skogsresurser får det konsekvenser för 
den ekonomiska tillväxten, arbetstillfällen i skogs-
näringen och möjligheten att producera biobaserade 
produkter från skogen – vilket i sin tur skulle sakta 
ned den gröna omställningen och utfasningen av 
fossila bränslen. Jag håller med om att vi behöver 
skydda skog, men vilken skog som ska skyddas beslu-
tar vi bäst om i våra respektive länder utifrån lokal 
kunskap och lokala förutsättningar. 

”Sverige och 
Finland är 
utpräglade 
skogsländer 
med en stark 
äganderätt 
och en lång 
tradition av 
ett rationellt 
skogsbruk.”
Nils Torvalds, finlands-
svensk EU-parlamentariker

FOTO: PRESS
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SOCIALDEMOKRATERNA  

Isak From
CENTERPARTIET  

Peter Helander
MILJÖPARTIET  

Maria Gardfjell
VÄNSTERPARTIET  

Elin Segerlind
Riksdagsledamot och ledamot 
i Miljö- och jordbruksutskottet

Talesperson för skogLandsbygdspolitisk tales-
person och vice ordf. i Miljö- 
och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

VAD ANSER DITT PARTI ÄR DEN SVENSKA SKOGENS FRÄMSTA UPPGIFT DE NÄRMASTE 50 ÅREN?

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA SOM BEHÖVER GÖRAS INOM SKOGSPOLITIKEN UNDER NÄSTA MANDATPERIOD?

VILKA STYRMEDEL SER DITT PARTI SOM HÖGST PRIORITERADE FÖR ATT NÅ DIT? 

– För att nå samhällets mål för skogen 
krävs ökade insatser för att bevara 
arters livsmiljöer, värna skogens 
kulturella och sociala värden samt 
dess klimatnytta. Kalhyggesbruket har 
under denna period fasats ut. Den skog 
som avverkas måste användas klokt 
och hållbart och endast restproduk
ter ska användas till biobränsle. Ett 
mer skonsamt brukande gynnar nya 
arbetstillfällen.

– Mer skog behöver långsiktigt skyddas 
och miljöhänsynen måste stärkas i 
skogsbruket. Skogens samhällsnytta 
måste värnas och ekonomiskt stöd 
utformas till privata skogsägare som 
bidrar till en sådan omställning. Sverige 
bör inleda en utfasning av kalhygges
bruket och skogens funktion som 
kolsänka måste stärkas. 

– Ökade anslag för att skydda skog, 
både fjällskogen och övrig skog, och 
ge markägare ersättning. Det behövs 
 regleringar och styrmedel som stärker 
miljöhänsynen i skogsbruket. Vi vill 
införa omställningsstöd till skogs
brukare som går över till kalhyggesfritt 
skogsbruk och vi vill att det skapas eko
nomiska incitament för privata skogs
ägare för att stärka kolinlagringen.

– Skogen är viktig för skogsägarna, 
skogsnäringen, besöksnäringen, 
rennäringen och för alla människor 
som tack vare allemansrätten kan vara 
ute i skogen. Det behövs ett uthålligt 
skogsbruk som är mer mångfacetterat 
och som skapar många olika nyttor och 
fungerande ekosystemtjänster. Starka, 
artrika ekosystem är också helt avgö
rande för att klara klimatkrisen.

– För det första behövs finansiering för 
skogspropositionen som nu har beslu
tats i riksdagen. För det andra behöver 
skogsvårdslagen utvecklas och bättre 
anpassas efter skogsbrukarnas behov 
och stödja klimatanpassning och 
variation i skogsbruket. De skogsägare 
som är intresserade av hyggesfritt 
skogsbruk måste få bättre förutsätt
ningar att bedriva det.

– Vi vill ha en bred palett av allt från 
rådgivning och en bättre dialog med 
myndigheter för skogsägarna till 
tydligare satsningar på skötsel och 
ersättning med goda villkor för skydd 
av värdefull natur. Satsa på naturfräm
jande metoder i skogsbruket, och att 
skogsägare ska kunna tillgodogöra sig 
nya affärsmodeller och möjligheter att 
sälja än mer kvalitativa produkter.

– Skogen är Sveriges gröna guld. 
Utöver att skogen fungerar som en 
kolsänka för Sveriges klimatutsläpp så 
behövs ett brukande av skogen för att 
fasa ut plastprodukter och fossil energi. 
Vi ser exempelvis en stor potential i att 
biobränsle och träprodukter ska kunna 
bidra till samhällets klimatomställning 
samtidigt som skogsnäringen ger fler 
jobb på landsbygden.

– I november 2021 lämnade regeringen 
den så kallade skogspropositionen till 
riksdagen, där vi tydliggör hur skogs 
och naturvårdspolitiken bättre ska 
tillämpas. Där föreslår vi att man ska 
stärka äganderätten, förenkla och tyd
liggöra för markägare och skogsnäring, 
och göra skyddet av värdefulla skogar 
mer effektivt. 

– Skogen har flera viktiga uppgifter och 
den viktigaste inom de närmaste de
cennierna är att skogen kommer vara 
en viktig del av klimatomställningen. 
Skogen tillför klimatsmarta lösningar, 
inte minst för våra hushåll, kläderna vi 
bär, inom produktion och innovation, 
och biobränslena vi använder som driv
medel. Genom skogen skapar vi jobb, 
välfärd och möjligheter för att säkra vår 
produktion – som är en säkerhetsåt
gärd i en orolig omvärld.

– Centerpartiet värnar äganderätten 
och vill att lagstiftningen ”frihet under 
ansvar” ligger fast samt att EU inte 
reglerar hur den svenska skogen ska 
brukas. Sverige har varit ett ledande 
exempel inom skogsvård. EU bör ta lär
dom av oss i stället för att detaljreglera 
skogsbruket. Tillsammans med våra 
skogsägare klarar vi ett skogsbruk där 
miljö och produktion går hand i hand.

– Rapporteringen om skydd av 
svensk skog och mark måste ske i 
enlighet med den standard som IUCN 
(International Union for Conservation 
of Nature)  tagit fram och som andra 
EUländer använder sig av. Om vi ska 
jämföra oss med andra länder och 
mot internationella åtaganden måste 
vi  räkna på samma sätt. Sverige bör 
satsa på en storskalig tillverkning av 
biobränsle från skogen för att komma 
upp i hög produktion av biobränsle. 
Tillsammans med el och vätgas, 
behövs en inhemsk och inter nationell 
marknad för biobränsle. 

SKOGSVÄRDENS PO LITIKERENKÄT INFÖR HÖSTENS RIKSDAGSVAL

– Stärkt äganderätt, flexibla skydds
former och ökade incitament för 
naturvården i skogen med frivillighet 
som grund. I skogspropositionen fram
går det tydligt att vid inskränkning av 
pågående markanvändning ska, när det 
gäller skogsbruk, frivillighet vara grund. 
Genomförandet av formellt skydd ska 
ske så att arbetssätten vid nya formella 
skydd utvecklas med frivillighet som 
grund, samtidigt som det ska bli enklare 
för markägare att välja mellan olika 
skyddsformer.
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LIBERALERNA  

Jakob Olofsgård
MODERATERNA  

John Widegren
KRISTDEMOKRATERNA  

Magnus Oscarsson
SVERIGEDEMOKRATERNA  

Mats Nordberg
Skogspolitisk talesperson Landsbygdspolitisk tales-

person
riksdagsledamot och ledamot i 
Miljö- och jordbruksutskottet

Skogspolitisk talesperson

VAD ANSER DITT PARTI ÄR DEN SVENSKA SKOGENS FRÄMSTA UPPGIFT DE NÄRMASTE 50 ÅREN?

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA SOM BEHÖVER GÖRAS INOM SKOGSPOLITIKEN UNDER NÄSTA MANDATPERIOD?

VILKA STYRMEDEL SER DITT PARTI SOM HÖGST PRIORITERADE FÖR ATT NÅ DIT? 

– Skogen har flera viktiga funktioner. 
Den ger oss viktiga råvaror utan vilka 
våra moderna liv inte skulle fungera. 
Den innehåller unika ekosystem som 
långsiktigt behöver fungera. Skogen 
är också viktig för att snabbt binda in 
kol och vinna tid i klimatarbetet. Slut
ligen är den också en viktig plats för 
rekreation och en ständigt närvarande 
komponent i både vår kultur och vår 
historia.

– Förtroendet mellan aktörerna måste 
återupprättas. Vi har under nästan två 
mandatperioder haft en regering som 
gjort skogsägarna till ett problem. Man 
har ignorerat att de allra flesta skogsäga
re står bakom miljömålen och att det är 
omöjligt att få en positiv utveckling för 
den biologiska mångfalden utan deras 
engagemang och aktiva medverkan. 
Resultatet är en debatt där djupa skyt
tegravar grävts och där det är svårt att 
hitta konstruktiva lösningar på grund av 
den misstro regeringen skapat.

– Ingen får uppleva att man straffas 
för att man tar hand om sin skog. 
Skog som har höga naturvärden ska 
inte ekonomiskt ha ett lägre värde 
än samma skog utan sällsynta arter 
och fungerande ekosystem. Ingen ska 
behöva stämma staten för att få ersätt
ning för intrång. Mer av Sveaskogs areal 
bör säljas till små markägare.

– Skogen är en av Sveriges viktigaste 
naturtillgångar, viktig för svensk ekono
mi och helt central för klimatomställ
ningen. Skogsprodukter tränger undan 
fossila alternativ i allt från byggmaterial 
till drivmedel. Därför är det viktigt att 
det svenska skogsbruket kan fortsätta 
att bedrivas till nytta för skogsägarna, 
Sverige och klimatet. 

– Vi vill ge Sveriges alla skogsägare 
större frihet att bruka sin skog efter 
eget huvud. Svenskt skogsbruk är 
en framgångssaga, där produktion 
kombineras med höga naturvärden. Vi 
vill att alla avsättningar av skogsmark 
ska ske frivilligt, och vill bredda skogs
ägandet genom att i ett första steg sälja 
20 procent av Sveaskogs innehav av 
skogsmark. 

– Vi vill inte att arealen som är tagen ur 
produktion ska fortsätta att öka, och vi 
vill stärka rätten till ersättning i de fall 
brukanderätten begränsas. Artskydds
lagstiftningen måste också skyndsamt 
ses över. Idag innebär den att varje 
fågelindivid omfattas av ett mycket 
strikt skydd. Det är ett stort hot mot 
skogsbruket under stora delar av året.

– Skogen har en avgörande roll i 
Sveriges omställning till ett hållbart 
samhälle. Vi är övertygade om att den 
nuvarande skogsvårdslagen bör funge
ra under överskådlig framtid eftersom 
den avväger produktion och naturvård 
på ett bra sätt. Vi kommer inte att 
klara klimatmålen om skogen får ett 
än hårdare skydd, till exempel genom 
tolkningen av art och habitatdirektivet.

– Nuvarande tolkning av art och 
habitatdirektivet och fågeldirektivet 
kommer att i princip omöjliggöra 
skogsbruk som vi känner det. Vi tror att 
klimatförändringarna stoppas genom 
att bruka skogen klokt. Vi behöver hålla 
EU utanför skogspolitiken, men har sett 
hårda attacker på skogsbruket därifrån 
under de senaste åren. 

– Det behövs inga styrmedel annat än 
att EU:s skogsrika länder gemensamt 
står upp för nationellt självbestämman
de över skogen, vilket tyvärr Sverige 
under 2021 valde att stå utanför. För 
oss är äganderätten fundamental, den 
måste värnas. Nuvarande skogsvårds
lag behöver fortsatt vara grunden för 
hur skogsbruket ska skötas i Sverige.

– Skogen ska fortsätta att vara hem åt 
de organismer som lever där. Samtidigt 
ska den fungera som källa till god 
ekonomi för skogsägare, till syssel
sättning över hela landet, den ska 
generera råvara till förnybara produkter 
i en alltmer biobaserad ekonomi och 
fungera som miljö för rekreation såväl 
för enskilda, som för företag inom 
turistnäringen. 

– Skogsstyrelsens och skogsvårdsla
gens roller för skogsskötseln måste 
stärkas i förhållande till andra myndig
heter och lagar. Skälen för när skog ska 
kunna undantas från skötsel genom 
myndighetsbeslut måste renodlas och 
bli förutsägbara. EU:s inflytande över 
svensk skog behöver minska. Trygghe
ten i att skogsägarna sitter i förarsätet 
måste stärkas.

– Myndigheter som Skogsstyrelsen, 
länsstyrelser och Naturvårdsverket 
måste ges främjandeuppdrag, tjäns
temannaansvaret måste återinföras 
och myndigheter som arbetar med 
tillståndsverksamhet måste följas upp 
för att nå effektiv handläggning och 
likabehandling. FoU för att nå ökad 
skogstillväxt och nya skogsbaserade 
produkter behöver stöttas av staten.
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FALBYGDEN OCH DESS böljande landskap är full av kulturhistoria. 
Det är också här, i den lilla byn Dala utanför Falköping, 
som familjen Posse bor på ett gammalt säteri med anor 
från 1400-talet. Arvid växte upp i huset och bor numera 
här tillsammans med sin fru Sandra och deras tre barn. På 
promenadavstånd från hemmet finns den skog på omkring 200 
hektar som hör till fastigheten. De ser på skogen som något 
ständigt föränderligt.

– Skogen är både historia och framtid, men här finns också 
nuet. Jag är ute i markerna varje dag och här får man ett avbrott 

Arvid och  
Sandra Posse
 
Gör: Arvid arbetar som drift
ledare på en stor växtodlingsgård 
och Sandra är lantbruksekonom 
med bakgrund inom bank.
Bor: På gården Stora Dala Säteri  
i byn Dala, utanför Falköping.
Skogsfastighet: Äger sedan 2015 
drygt 200 hektar skog som hör till 
släktgården. Skogen förvaltas av 
Skogssällskapet.
Deras råd till andra som vill 
investera i skog: ”Ta kontakt 
med någon som är utbildad inom 
skog och samla på dig kunskap. 
Be en expert se över prospektet 
och hitta en bankrådgivare som 
förstår investeringen och kan 
lägga upp finansieringen  på ett 
bra sätt.”

Sandra och Arvid Posse är båda uppvuxna 
i skogsägarfamiljer och äger sedan sju år 
tillbaka en fastighet i Västergötland, strax 
söder om Skövde. Med ett långsiktigt och 
produktionsinriktat skogsbruk i fokus 
resonerar paret kring framtiden och den 
pågående skogsdebatten. 
Text: Linda Fritiofsson   Foto: Fredrik Jönsson

”Vi tror på skogsbruket som 
en framtidsbransch”

från vardagsstressen. Naturen ger ett lugn 
och träd är fantastiska. Jag kan inte se mig 
mätt på alla skogsmiljöer; planteringar, 
äldre skog och de närmast sagolika gamla 
bokar som skapar små gläntor inne bland 
barrträden, säger Sandra.

Skogsfastigheten har varit hårt drabbad 
av angrepp från granbarkborre. Fredrik 
Jönsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, förvaltar skogen 
och berättar att man har valt att ersätta en del granskog med tall 
som nu håller på att växa upp. Även om Sandra och Arvid alltid 
varit intresserade av skogen tycker de att det känns bra att ha en 
expert som bollplank i allt från huruvida ett visst träd behöver 
tas ner till frågor kring budget, skatteplanering och eventuella 
tillköp. 

– Sandra och Arvid är väldigt engagerade. De har ett 
långsiktigt perspektiv och har redan funderat mycket över 
framtiden – både vad gäller kommande generationsskifte och 
hur skogen ska anpassas för att klara av ett varmare klimat. Vi 
har kommit överens om att jobba med en aktiv och proaktiv 
skötsel som genererar hög tillväxt och som gynnar fastighetens 
ekonomiska avkastning över tid, säger Fredrik.
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Viktigt! Behandla även vid avverkning 

av granbarkborreskadad skog.

PÅ SIKT HOPPAS paret kunna få mer tid över för att sköta en större 
del av arbetet i skogen själva. De har också en förhoppning om 
att deras barn kommer att bli intresserade av skogsbruket.

– Även om de väljer att jobba med något annat så tror jag att 
man har lättare att hitta en större mening i livet med fötterna i 
myllan, säger Sandra.

När det gäller synen på framtiden anser paret Posse att 
man behöver använda skogen på ett sätt som är lönsamt för 
skogsägare. Enligt dem är träden en naturresurs som ska 
användas och inte bara stå.

– Man behöver anpassa skogsbruket snarare än att måla in sig 
i ett hörn och riskera att Sverige tappar kontrollen över hur vi 
får sköta vår skog, säger Sandra.

Arvid håller med och tycker att det är viktigt att se skogen 
som en plats där det ständigt händer saker.

– Mycket av debatten handlar om att vi måste bevara äldre 
skog. Man ska dock komma ihåg att det är människor som i 

generationer har skött skogen som har skapat den natur vi har 
idag, säger han och fortsätter:

– Jag upplever också att det förekommer en hel del osanningar 
i skogsdebatten. Det är viktigt att det forskas på skogen ur 
en klimataspekt, många som uttalar sig om att skogen ska 
stå verkar inte ha någon koppling till eller kunskap om hur 
skogsbruk faktiskt fungerar. Det talas om att ”skog skövlas” men 
alla som äger skog i Sverige har ju regler att förhålla sig till när 
det gäller avverkning och föryngring.

De tycker också att skogsbranschen har fått ta emot mycket 
orättvis kritik, och menar att det finns en hel del andra 
branscher som inte skapar till närmelsevis samma nytta men 
som inte ifrågasätts i lika stor grad.

– Vi tror på skogsbruket som en framtidsbransch och hoppas 
att man med hjälp av kunskap, utveckling och innovation 
kommer att hitta en mer konstruktiv väg framåt, avslutar 
Sandra. 

” Jag tror att man har lättare att hitta en större mening  
i livet med fötterna i myllan”
Sandra Posse
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Maria Gardfjell (MP) och John Widegren (M)  ingår   
i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. De kan   
därmed påverka vilka skogspolitiska förslag som  
läggs fram för riksdagen. Båda är skogsägare och  
vi möts på Johns skogs- och lantbruksfastighet  

i Östergötland för att prata om skogspolitik. 

Text: Malin von Essen   Foto: Lisa Öberg

”Alla ska ha  
möjlighet att  
följa lagen” 

SKOGSVÄRDEN 2–2022

TVÅ LÄGER I SVENSK SKOGSPOLITIK: 

– Vi är som natt och dag, John och 
jag, säger Maria Gardfjell. Hon 
syftar på skogsägarrollen. Tillsam-
mans med släktingar äger Maria en 
fastighet utanför Adak i Väster-
bottens inland där virkesförråden 

är låga och skogen växer långsamt.   
– För oss är skogsbruket mest förknippat med kost-

nader. Virkespriserna är inte jättehöga och det gäller 
att få lönsamhet om det ska avverkas, säger hon. 

Deras fastighet är 200 hektar med 120 hektar 
produktiv skogsmark. Målet är att skogsbruket ska 
finansiera utgifter på fastigheten och att spara värde-
full natur. Den senaste avverkningen gjordes kring år 
2000 och det finns skogar som aldrig varit kalhuggna 
och därför har höga biologiska värden.

– Det finns en nyckelbiotop på 9,8 ha och det är 
väldigt mycket ostticka på liggande lågor. Vi har 
ungskogar som växer bra, men det är låg bonitet 
eftersom det är delvis samma höjd över havet som 
fjällnära skogar. De områden som aldrig varit kal-
huggna kan brukas hyggesfritt om det utvecklas bra 
modeller för hyggesfritt skogsbruk i norra Sverige, 
säger Maria.

John Widegren och hans familj bor 100 mil längre 
söderut. De två släktgårdarna och den nyinköpta 
grannfastigheten ligger i trakten av Väderstad på den 
bördiga Östgötaslätten. Här bedriver John och hans 
fru aktivt skogsbruk, växtodling, nötköttsproduk-
tion, hästverksamhet, vindkraft, hyresbostäder och 
jakt. De brukar cirka 800 hektar egen skog, 330 hek-
tar för växtodling och 400 hektar naturbetesmarker.

– Vi vill ha en hög produktion såklart. Det är en 
viktig ekonomisk motor i vårt företag. Vi tycker 
dessutom att det är viktigt med höga naturvärden 
och att det ska kunna bedrivas en meningsfull jakt. 
Vi är dubbelcertifierade, har naturreservat, natur-
vårdsavtal och nyckelbiotoper. Vi jobbar med både 
trakthyggesbruk och kontinuitetskogsbruk och har 
bryn, ädellöv och skogsbete. 

Politiskt värnar John Widegren om skogsägares 
rätt att få göra som de vill med sitt skogsbruk. För 
Maria Gardfjell är en central fråga att staten ska 
skydda mer skog med höga värden för den biologiska 
mångfalden. Fjällskog till exempel. 

I riksdagen röstade en majoritet nyligen ned 
skogspropositionens förslag om att finansiera ett 
fjällskogspaket. Det handlade om att ersätta skogs-

V
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ägare för att avsätta ett sammanlagt 100 mil långt område längs 
fjällkedjan som har mycket höga värden tack vare att skogarna 
aldrig kalavverkats. Maria menar att fjällskogspaketet, förutom 
att skydda omistliga biologiska värden, också skulle ha skapat 
sociala värden i Norrlands inland.

– Det skulle ha kunnat ge en boost till besöksnäringen med 
vandringsleder och naturupplevelser samt för rennäringen. 

John Widegren kontrar: 
– Fjällskogspaketet skulle ha tagit bort möjligheten att 

 anskaffa kapital.
Han syftar på att markägare som får sin skog skyddad visser-

ligen får ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, men 
samtidigt förlorar möjligheten att belåna sina fastigheter. 

Maria menar att många skogsägare trots detta hade varit 
intresserade av att få sin mark skyddad.

– När pengarna till skogsproppen föll, var det ägare av 35 000 
hektar skogsmark i Jämtlands län som hade kontaktat läns-
styrelsen och sagt att när pengarna kommer är vi beredda att 
göra reservat.

– Ingen har satsat 14 miljarder på svenska inlandet i historisk tid, 
säger Maria. 
Är det en sorg för dig personligen att förslaget röstades ned? 

– Ja, jag har kämpat för fjällskogen sedan 90-talet. Fast med den 
politik som läggs fram om ersättningarna för skydd av fjällskog är 
det i alla fall möjligt för de markägare i fjällområdena som vill att 
få ersättning.

Under våren meddelade Skogsstyrelsen – med utgångspunkt 
från några vägledande svenska domar och domar från EU – 
att skogsägare behöver ta större hänsyn till fåglar och andra 
frid lysta arter och växter i skogen i samband med avverkning. 

Skogsägaren ska ha kunskap om sin fastighet och kunna visa att 
en planerad skogsbruksåtgärd kan utföras utan att den strider 
mot lagstiftningen, till exempel artskydds förordningen. 
Hur ser ni på det så kallade kunskapskravet? 

– I bästa fall är markägare som John – otroligt kunniga och 
vet exakt vilka biotoper de har. Men markägare har olika mycket 
kunskap och alla ska ha möjlighet att följa lagen, säger Maria. 

Hon vill att skogsägaren och staten ska ta ett gemensamt 
kunskapsansvar.

– Markägare borde kunna be länsstyrelsen sammanställa vilka 
fåglar som häckar på markerna. De kan också ha stor nytta av 
den gröna infrastrukturkartläggningen som görs av länsstyrel-
serna och som är ett kvitto för länsstyrelserna på vilka natur-
värden som finns i en region. Men tyvärr yrkade en majoritet i 
riksdagen nyligen på att avveckla länsstyrelsens uppdrag kring 
grön infrastruktur, säger hon. 

Moderaterna ingick i den majoriteten och John förklarar: 
– Arbetet med grön infrastruktur inskränker äganderätten 

och vissa kommuner tog in infrastrukturplanerna i sitt plan-
arbete. Därför vill vi pausa arbetet med grön infrastruktur. 

–Jag tycker att man ska vara försiktig med att kasta ut 
 planeringsverktyg, säger Maria. 

– Och jag tycker att det är helt orimligt att skogsägaren ska 
utreda varför staten ska inskränka hans grundlagsskyddade 
brukanderätt, säger John.
Hur tycker ni att skogsägare ska sköta sin skog?

– Som han vill, säger John.
Maria vill införa krav på ett mer naturanpassat skogsbruk som 

kan gå i linje med EU:s skogsstrategi. 
– Man måste vara medveten om att politiska beslut som fattas 

på europeisk nivå påverkar marknaden. Med en internationell 
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Fråga: Om ni fick designa en 
svensk skogspolitik som skulle 
börja gälla efter höstens val – 
hur skulle den se ut? 
 
MARIA GARDFJELL (MP):

   Krav på ett mer variationsrikt skogsbruk genom 
att sätta mål för att öka andelen naturinriktat 
skogsbruk, hyggesfritt skogsbruk och så vidare. 

   Förebyggande arbete med bra planering, gröna 
skogsvårdsplaner och ordning och reda när det 
gäller planering för artskyddet på landskapsnivå. 

   Aktiva skogsägare som har den kunskap som 
behövs för att vi ska kunna uppnå miljömålet 
levande skogar. 

   Naturvård i den brukade skogen och skydd av  
de mest värdefulla skogarna. 

JOHN WIDEGREN (M):

   En skogspolitik som utgår från skogsägaren.  
I grunden är den skogspolitik vi har sedan  
1993 bra.

   Tydligare instruktioner till myndigheterna via 
regleringsbrev så att man säkerställer att myndig-
heterna verkligen jobbar efter den skogspolitik vi 
har sedan 1993. 

   Översyn över vilka som ska ha talerätt och får 
överklaga skogsägares avverkningsanmälningar. 

   Rätta till problem med Sveriges rapportering till 
EU om skyddad natur. 

   Inte ta mer mark ur produktion för  artskyddet, 
men göra det möjligt att byta ut skyddade 
 områden mot andra med högre värden.

   Jobba starkare mot EU i skogsfrågorna.

marknad för skogsprodukter kommer vi också att ha inter-
nationella köpkrav. Då blir biologisk mångfald både en miljö fråga 
och en affärsrisk, enligt World Economic Forum. Vi behöver 
därför bedriva ett skogsbruk som tar hänsyn till både natur och 
klimat. Om jag kan få betalt för att spara min skog och lagra kol 
i skogen, så kan det vara mitt sätt att tjäna pengar på skogen, 
säger hon. 

– Biologisk mångfald är absolut en affärsrisk, säger John 
 Widegren och fortsätter: 

– Men det målas upp en bild av att vi har större problem med 
biologisk mångfald än vi har. Svenskt skogsbruk dras ofta över 
samma kam som andra länders skogsbruk. Men vi har ökat 
virkesproduktionen med en miljon kubikmeter per år sedan 
1993, samtidigt som tendenserna för död ved, gamla och grova 
lövträd, lövträd överlag och antalet fåglar har förbättrats.

När det gäller skogsägarens lönsamhet vill både Maria och John 
se förändring, men nu handlar deras resonemang mer om mark-
nad och mindre om politik.

– Får man inte bättre virkespriser har skogsägarna inte råd 
med vare sig skogsvård, naturvård eller klimatanpassning.  Det 
har varit för lite fokus på skogsägarna och för mycket på skogs-
industrin i skogsdebatten. Lönsamheten utvecklas i värdeked-
jans senare led, som det ser ut nu, säger Maria Gardfjell. 

– Jag är för en fri marknad och vill att det ska fortsätta vara 
så. Kanske krävs stimulans för att hitta nya produkter och varor 
från skogen. Politiken kan också verka för att sänka kostnads-
läget för skogsägare genom regelförenklingar, till exempel. Sen 
tycker jag att industrin borde tänka mer på enskilda skogsägares 
lönsamhet, den står sig slätt utan skogsägarna, säger John. 

Här planterades gran på gammal åkermark på 1950-talet. Nu har den av-
verkats för att betesmarken ska kunna restaureras. Att återskapa gamla 
betesmarker och lövskogar är värdefullt för den biologiska mångfalden 
samtidigt som gamla träd står kvar och kan ge djuren skugga. 

SKOGSVÄRDEN 2–2022
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ATT SKOGEN ÄR ett hett debattämne har nog 
inte undgått någon och diskussionen om hur 
den ska användas för att motverka klimat-
förändringarna är inte sällan polariserad. 
Om man ska hårdra det finns det två läger: 
Den ena sidan tycker att skogen ska brukas 
aktivt eftersom växande skog bidrar med 
större klimatnytta medan andra argumente-
rar för att det bästa på kort sikt är att spara 
skogen som kolsänka. 

Karin Ågren, forskare i värdekedjor vid 
branschforskningsinstitutet Skogforsk, 
tror att sanningen ligger någonstans mitt 
emellan. 

– Genom den här studien vill vi öka kun-
skapen om hur skötseln av skogen hänger 
ihop med klimatnyttan över tid, vilket i sin 
tur förhoppningsvis kan nyansera debatten. 
Och vi hoppas att resultaten ska kunna 
hjälpa både små och stora skogsägare när 
de ska ta beslut om gallring, omloppstider 
och avverkning, säger hon. 

FORSKNINGSPROJEKTET, som är ett sam arbete 
mellan Skogforsk och SLU, ska studera 
trädens livscykel, olika skötselmetoders 
påverkan på skogens klimatnytta och de 
träprodukter som kommer från skogen. Hur 
påverkas kollager och kolupptag i skogen 
av om skogen brukas med trakthyggen 
eller hyggesfritt? Vilka effekter får de  olika 
 skötselmetoderna på vilka produkter som 
kan plockas ut ur skogen? Hur påverkar 
det i sin tur den totala klimatnyttan när 
 produkterna ska ersätta fossila alternativ? 

SKOGFORSK BESITTER KUNSKAP om trädens 
och stockarnas egenskaper och hur skogens 

Skogen och dess kollagring spelar en viktig roll för att 
bromsa klimatförändringarna. Men vilket är egentligen det 
mest klimatsmarta sättet att sköta skogen på? Karin Ågren 
på Skogforsk leder ett nytt forskningsprojekt, finansierat 
av Skogssällskapet, som ska undersöka detta – och sprida 
kunskapen vidare till skogsägarna.

Text: Linda Fritiofsson 

Skogsskötsel och 
klimatnytta – hur 
hänger de ihop?

Karin Ågren, forskare på Skogforsk.
FOTO: SVEN TEGELMO

*När produkter baserade på förnybara råvaror ersätter produkter med fossilt ursprung erhålls det som kallas substitutionseffekt.

Om forsknings
projektet
Forskningsprojektet ”Klimat-
effektiv skogsskötsel” är ett sam-
verkansprojekt mellan bransch-
forskningsinstitutet Skogforsk 
och institutionen för energi och 
teknik vid SLU.

Forskarna, som har fått anslag 
från Skogssällskapet, ska studera 
hur skogsskötsel hänger ihop med 
klimatnyttan över tid. Projektet 
pågår från april 2022 fram till 
årsskiftet 2023/2024. 

utveckling påverkas av olika skötsel åtgärder,  
medan SLU har expertis inom beräkning 
av substitutionseffekter* och så kallad 
tids dynamisk LCA-modellering – en typ av 
livscykelanalys som används för att bedöma 
och redovisa miljöpåverkan över tid.

– Det som är nytt och särskilt roligt med 
det här forskningsprojektet är att vi nu kan 
kombinera våra olika kompetensområden 
där vi båda kommit långt, säger Karin Ågren.

STUDIEN KOMMER ATT genomföras i tre olika 
delprojekt. I ett första steg ska man bland 
annat simulera hur skogens tillväxt, kol förråd 
och trädslagsfördelning påverkas av olika 
former av gallring, förlängd omloppstid och 
olika varianter av hyggesfritt skogsbruk.

– Simuleringarna görs med hjälp av ett 
analysverktyg som heter Heureka, och 
baserat på de utfall vi får där gör vi i nästa 
steg apteringssimuleringar av träden där vi 
får information om stockarnas egenskaper, 
såsom diameter, längd och volym.

RESULTATEN FRÅN DE två första delprojekten 
används sedan i det sista steget där man 
beräknar den totala klimateffekten över tid. 
Efter avslutad studie hoppas forsknings-
gruppen att rapporten kan vara till hjälp för 
skogsägare och olika organisationer. 

– Jag har förståelse för om man som 
skogsägare framförallt styrs av den ekono-
miska aspekten, men jag tror samtidigt att 
många är intresserade av hur man genom 
sitt skogsbruk kan hjälpa till med klimat-
frågan. Ekonomisk avkastning och klimat-
nytta behöver inte stå i motsatsförhållande 
till varandra. 
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Trots en skakig omvärld med  pandemi, krig i 
Ukraina och höjd inflation står  skogen stark. 
Senaste Skogsindex visar nya rekordnivåer 
med stigande fastighetspriser och en fortsatt 
stor efterfrågan på skogsråvara med ökande 
priser som följd.
Text: Therese Johansson

Skogsindex: Fortsatta topp
noteringar på både virke 
och skogsmarkspriser  

TRENDEN MED STIGANDE skogsmarks-
priser fortsätter att hålla i sig och når 
ständigt nya toppnoteringar. Färska siffror 
från Skogssällskapets Skogsindex visar 
att priserna stigit över hela landet under 
perioden september förra året till mars i 
år, berättar Ulrik Abelson, fastighetsexpert 
på Skogssällskapet.

– Det är fortfarande en stark efterfrågan 
på skogsmark med stigande priser som 
nått nya rekordnivåer under hösten och 
som har fortsatt in på 2022. Intresset för 
att äga skog är stort, och vi ser en del nya 
köpare som inte ägt skog innan som söker 
en trygg, stabil och långsiktig investering 
med historiskt sett god avkastning. Men 
det är fortfarande befintliga skogsägare 
som utgör den dominerande köpgruppen.

Sydsverige
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Marknadspris 152 100 kr/ha (143 650)
Avkastningsvärde 98 030 (96 220)
Skogsindex 1,55 (1,49)

Västsverige
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Marknadspris 132 440 kr/ha (129 000)
Avkastningsvärde 95 960 kr/ha (89 490)
Skogsindex 1,38 (1,44)

Uppland
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Marknadspris 107 720 kr/ha (105 210)
Avkastningsvärde 45 760 kr/ha (44 460)
Skogsindex  2,35 (2,37)

Det här är Skogsindex
  Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela 
landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med 
avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i 
jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket 
skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke 
(närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).
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UNDER MÅNGA ÅR har vi haft ett excep-
tionellt lågt ränteläge i Sverige, något 
som delvis har trissat upp efterfrågan och 
priserna på skogsmark. Nu har räntorna 
börjat höjas successivt – hur påverkar det 
fastighetspriserna?

– Det har än så länge inte 
haft någon negativ effekt på 
skogsmarkspriserna. Bedöm-
ningen är att de kommer att 
fortsätta öka i närtid, men kan-
ske i lite svagare takt framöver. 
Höjda räntor och en orolig börs 
kan medföra att investerare 
söker sig till skogen istället för 
aktiemarknaden. Man kan förvalta och ut-
veckla sin skogsfastighet för att få investe-
ringen att växa även om vi skulle gå in i en 

konsumenter som fått känna på kraftigt 
ökade priser på trämaterial till sina bygg-
projekt, säger han och fortsätter:

– Rysslands invasion av Ukraina och 
konsekvenserna av detta har gjort att han-
deln med Ryssland påverkats. Deras ex-
port till väst av trävaror och pappers- och 
massaprodukter är föremål för sanktioner 
vilket har drivit på efterfrågan på svensk 
skogsråvara ytterligare.
Sammanfattningsvis, vad landar Skogs-
index på under den här perioden?

– Virkesnettot har nått nya toppnote-
ringar med en rad prishöjningar under 
hösten och nu på våren. Denna ökning har 
rullats ut i södra Sverige och fortsatt norr-
ut, något som har skett i olika etapper. Det 
man kan se är att avkastningsvärdet från 
virket har ökat mer än skogsmarkspriserna 
under perioden september till mars, vilket 
gör att Skogsindex minskat något. Undan-
taget är dock Sydsverige, där Skogindex 
ökat något. Men där ser vi att ytterligare 
prishöjningar på virkesmarknaden under 
våren troligen kommer att pressa ner 
Skogsindex framöver även här.

lågkonjunktur med lite svagare efterfrågan 
på såväl virke som skogsmark.

SKOGSINDEX VISAR ATT virkesmarknaden 
blomstrar med hög efterfrågan och goda 

timmerpriser till sågverken, 
samtidigt som även pappers- 
och massaindustrin går på hög-
varv, berättar Ulrik Abelson.

– Vi ser en stark efterfrågan 
på råvara från skogen där virkes-
priserna har höjts under hösten 
och våren. Både pappersmassa-
industrin och sågverken har haft 
en god utveckling med en hög 

prisbild överlag på sina produkter. Träva-
rumarknaden generellt är stark och den 
ökade efterfrågan märks inte minst bland 

Ulrik Abelson.
FOTO: JONNY FLINK

VÄRDEN INOM PARANTES ANGER 
SKOGSINDEX SEPTEMBER 2021.

Mellannorrland
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Marknadspris 58 100 kr/ha (51 800)
Avkastningsvärde 45 570 kr/ha (39 370)
Skogsindex 1,27 (1,32)

Norrbotten
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Marknadspris 34 560 kr/ha (33 600)
Avkastningsvärde 29 430 kr/ha (26 500)
Skogsindex 1,17 (1,27)
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REDAKTÖR: Malin Letser  VAD VILL DU VETA MER OM?  Mejla redaktionen@skogssallskapet.se

Skogsägarskolan

Sommaren är på intåg och för många skogsägare 
är det lika med planteringstid i skogen. Att sätta 
rätt planta på rätt plats underlättar föryngringen 
– men hur, var och när ska man göra det?  Staffan 
Mattsson, verksamhetsutvecklare på Skogs-
sällskapet, guidar till en lyckad plantering.
Text: Therese Johansson  Foto: Shutterstock

NÄR AVVERKNINGEN ÄR avklarad är det dags 
för markberedning och plantering för att få 
upp nya skogsbestånd. Det är bra att inte 
vänta alltför länge mellan dessa moment 
för att undvika konkurrerande vegetation 
på hygget, förklarar Staffan Mattsson.

– Enligt mig är det optimalt att mark
bereda på hösten så att jorden hinner sätta 
sig under vintern, och plantera så snart 
tjälen gått ur marken. Det är ett lämpligt 
tidsintervall för att få ett bra 
underlag att plantera i men 
samtidigt inte riskera att annan 
växtlighet hinner etablera sig. I 
områden med mycket försom
martorka kan det däremot vara 
en bra idé att i stället plantera på 
hösten.

 VARFÖR MARKBEREDER MAN? 
– För att ge plantorna optimala förut

sättningar med mest tillgängligt vatten och 
näring, minska konkurrensen från annan 
vegetation och minska risken för snyt
baggeangrepp.

 MÅSTE MAN ALLTID MARKBEREDA?
– Nej, det måste man inte, på vissa områ

den kan man plantera utan mark beredning. 

Så lyckas du med 
 skogsplanteringen

SKOGSVÄRDEN 2–2022

Det kan vara små områden dit man inte 
tycker det är värt att ta en markbereda
re, eller så vill man inte störa marken av 
hänsyn till sociala eller ekologiska skäl. Det 
viktigaste är då att man använder stora 
plantor, helst så kallade barrotsplantor 
eller pluggplantor, som är robustare och 
mer motståndskraftiga mot konkurrerande 
vegetation och snytbagge som ger sig på 
nyplanterade plantor. 

När det är dags för plantering 
finns det många instruktioner 
att tillgå. Men det finns en sak 
som enligt Staffan Mattsson är 
viktigare än något annat – rätt 
planteringspunkt.

– Tidigare har man pratat 
mycket om att sätta ut plantorna 
i ett jämnt förband, till exempel 
med två meters mellanrum. 

Men forskning har visat att det är viktigare 
var plantan sitter. Försök sätta plantorna i 
blottlagd mineraljord, alltså det jordlager 
som markberedningen arbetat fram, och se 
till att rötterna har ordentlig kontakt med 
jorden. Ett stort problem i skogsbruket är 
snytbaggen som varje år orsakar skador 
för hundratals miljoner kronor i svenska 
planteringar. Det bästa sättet att skydda 

plantorna från att bli uppätna är att an
vända ett bra plantskydd och att plantera i 
mineraljord, för det gillar inte snytbaggen, 
säger Staffan Mattsson och fortsätter:

– Tänk också på att plantera tillräckligt 
djupt. Detta för att rotklumpen ska ha 
kontakt med underliggande mark och en 
ständig fuktförsörjning. Undvik dock att 
plantera i gropar där plantan riskerar att bli 
ståendes i vatten, utan välj hellre en mer 
upphöjd plats. 

En annan sak som förbättrar planterings
resultatet är att ta god hand om plantorna 
innan de sätts i jorden. Ett moment som 
många kanske inte lägger lika stor vikt 
vid som själva planteringen, tror Staffan 
Mattsson.

– Många glömmer hur viktig plantvården 
är. Ofta dröjer det en tid från det att man 

Staffan Mattsson.



 

3 tips för lyckad plantering  
 
MARKBEREDNING PÅ HÖSTEN
Planera markberedningen till hösten om du vill plantera 
kommande vår/sommar. Under vintern hinner marken 
”ligga till sig” samtidigt som du undviker att konkurrerande 
vegetation hinner växa upp på hygget.

TÄNK PÅ PLANTVÅRDEN
Plantor är levande material som måste behandlas varsamt 
för att inte förlora sin livskraft. Plantera så snart som möjligt 
efter leverans – och förvara fuktigt, svalt och skuggigt under 
väntetiden. 

RÄTT PLANTERINGSPUNKT
Var du väljer att plantera har stor påverkan på plantans 
etablering och överlevnad. Plantering i ren mineraljord ger 
ett bra skydd mot skador av snytbagge. Prioritera alltid en bra 
planteringspunkt framför ett exakt avstånd mellan plantorna.
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får plantorna till att de sätts i marken, och 
då är det viktigt att ta hand om dem så att 
de är fräscha när det är dags för plantering. 
Ställ plantorna på en skuggig plats med 
god luftcirkulation och se till så att de är 
uppvattnade hela tiden. 

 HUR SKILJER SIG PLANTVÅRDEN MELLAN 
TÄCKROTSPLANTOR OCH  BARROTSPLANTOR?

– Täckrotsplantor kommer ofta i kartong, 
se därför till att göra hål i kartongerna så att 
plantorna kan andas, ta bort eventuell plast 
och skär gärna av locket så att plantorna får 
ljus. Barrotsplantor levereras oftast i säck
ar, förvara dem där i högst en halv vecka. 
Jord slå plantorna på en skuggig plats med 
fuktig mark vid längre förvaringstid – gräv 
en fåra i marken, sätt ner plantorna och 
täck över rötterna med jord.

SKOGSVÄRDEN 2–2022
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tt gå från två års pandemi rakt in i ett europeiskt krig 
känns overkligt. Ändå fortsätter hjulen att snurra 
och, trots det oroliga världsläget, ser det ljust ut för 
marknaden av skogsprodukter. Industrin redovisar 
på de flesta håll osannolika vinstnivåer, både inom 
massaindustri och sågverk. Men frågan är hur länge 

det kan hålla i sig? Inflationen, räntorna och energipriserna stiger kraftigt, 
konjunkturen är svårbedömd och samtidigt finns det stora utmaningar i 
logistikkedjorna. Det här kommer obevekligt att bidra till minskad köpkraft 
hos hushållen och det riskerar att påverka till exempel viljan att investera 
i nyproduktion av bostäder. Det svårbedömda läget speglas även i börsens 
utveckling.  

EF TER EN V INTER och vår med generellt fina drivningsförhållanden är vi 
på väg in i sommaren. Efterfrågan på råvara är stark och vi ser nu höjda 
priser för skogsägarna, vilket är minst sagt efterlängtat med tanke på att 
lönsamheten längre fram i förädlingskedjan varit så hög de senaste åren. 

Det är alltid intressant att fundera över korrelationen mellan råvaru-
marknaden, där skogsägarna får betalt för sitt virke, och marknaden för 
färdigvaror av massa och sågade trävaror, där enorma vinster genereras 
för industrin. Som i alla marknadsekonomier är det i grunden en fråga 
om tillgång och efterfrågan. Att utländska intressenter nu kommer in och 
konkurrerar med den inhemska industrin om svensk råvara kan bidra till  
att priserna för skogsägarna drivs upp ytterligare.

EN A NN A N INTRE S S A NT aspekt på marknadsutvecklingen är hur priset på 
skogsfastigheter utvecklats. På den glödande marknad som nu råder köper 
man i praktiken skogsråvaran dyrare på rot, än vad virkesvärdet skulle ha 
varit om det hade sålts i avverkad form. Att investera i skog handlar inte 
enbart om att köpa ett virkesförråd, utan framförallt om att köpa mark.

Det pågår fortfarande en kamp mot barkborren i stora delar av landet, 
inte minst i Svealand, där vi i skrivande stund ser en ökad aktivitet kopplat 
till det torra och varma vädret. Det är lyckligtvis fortsatt mycket god 
efterfrågan på råvara vilket ger bra förutsättningar för att hålla en hög 
aktivitet på avverkningarna i de drabbade områdena.

Det en svårbedömd tid vi har framför oss. Vi har under en lång tid 
haft en stark marknad, trots pandemi och oroligheter. Det är sannolikt 
att marknaden kommer att bromsa in i takt med den ökande inflationen. 
Men i skrivande stund ser det fortfarande ljust ut på marknaden för 
skogsprodukter.  

A
Råvarumarknad ≠ Färdigvarumarknad

”Efterfrågan 
på råvara är 
stark och vi 
ser nu  höjda 
priser för 
skogsägarna.”
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Virkeskrönika
Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet



Välkommen till 
en grönare banken grönare 
Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, 
papper och energi. Men den är också viktig för miljön, 
våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. 
Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen
kan vara en utmaning för dig som ägare.

Våra experter inom skog, ekonomi och juridik 
finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med 
investeringar, generationsskiften och andra frågor 
som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi 
som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, 
ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 
eller joakim.larsson@seb.se
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Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och  
rikare skogsägande

Vill du att vi  
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Returadress
Skogssällskapet 
Ulls väg 29 A  
756 51 Uppsala

Avsändare
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg


