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Sammanfattning
Arbetet inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF), arbetspaketet WP3, syftar övergripande
till att utveckla metoder för att med ett hållbarhetsperspektiv beskriva och visualisera alternativa,
framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk.
Utveckling av metodik för att tillämpa indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor utgör en viktig
verksamhet. Vitt skilda aspekter kring hållbarhet behöver kunna kvantifieras, jämföras och kopplas till
produktionen av skogsråvara samt dess produkter.

Metodik för bedömningar av och målsättningar för hållbarhet inom svenskt skogsbruk och dess produkter
behöver utarbetas i dialog med olika intressenter i det svenska samhället. En nationell samverkan för
svensk skoglig sektor är sannolikt av avgörande betydelse för utvecklingen av framtidens skogsbruk och
för att bryta polariseringen i debatten om svenskt skogsbruk, dess produkter och deras samhällsnytta. Det
krävs transparens, förankring, trovärdighet och acceptans.
I denna rapport redovisar vi argument för behovet av en nationell samverkan vad gäller metodik för
bedömningar och målsättningar för hållbarhet för framtida utveckling inom svensk skoglig sektor.

MDF är ett tidsbegränsat forskningsprogram och kan i sig inte utgöra en varaktig arena för nationell
samordning av svensk skoglig sektor. Programmet ger dock förutsättningar för att ge rekommendationer
och förslag om utformningen av arenor för nationell samordning av svensk skoglig sektor genom att ge
förslag på medverkare och utformare, förmedla synpunkter mellan olika intressenter samt visa på
fördelar och nackdelar med olika alternativ.

Vi föreslår att det nationella skogsprogrammet, med ett tilläggsuppdrag och utformat med inspiration från
andra framgångsrika arenor, till exempel Luftkonventionen, och lett av en oberoende nationell
samordnare, skulle kunna härbärgera en nationell arena för dialoger kring samverkan om utveckling av
beräkningsmetoder samt definitioner av indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med en bred
förankring i det svenska samhället.
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1. Bakgrund
1.1 Debatten kring svenskt skogsbruk
Debatten kring svenskt skogsbruk är fortsatt polariserad och präglad av konflikter (Johansson, 2013;
Sandström, 2014b, Espmark, 2017; KSLA/IVA, 2021; Skogsstyrelsen, 2021c). Detta avspeglades bland
annat i en TV-serie i SVT under hösten 2021, ”Slaget om skogen” (https://www.svtplay.se/vetenskapensvarld-slaget-om-skogen). Konflikterna får betraktas som långvariga (Jakobsson et al., 2021) och eftersom
allt fler gör anspråk på de skogliga resurserna kan de skogliga konflikterna förväntas öka i framtiden. I
centrum står konflikten mellan god avkastning i form av producerad skogsråvara och bevarande av
biologisk mångfald (Nilsson, 2018) samt klimatnyttan med skogsbruket och nyttjandet av skogsbrukets
råvaror i olika värdekedjor. Debatten gäller även i hög grad äganderätten och vem som tar beslut om olika
aspekter kring skogsskötseln (Skogsutredningen, 2020).

Debatten kring svenskt skogsbruk är fortsatt polariserad och präglad av konflikter, något som kan
förväntas öka framgent

1.2 Den svenska modellen
Med den svenska modellen avses den skogspolitik som gäller sedan 1993 (Nationella skogsprogrammet,
2016). De jämställda målen för produktion och miljö är grundläggande inom denna politik. Skogsägarna
har, inom ramen för lagstiftningen, i betydande utsträckning frihet under ansvar att bedriva skogsbruk.
Det finns ett så kallat sektorsansvar, där det är skogsnäringens ansvar att medverka till att uppfylla de
skogspolitiska målen. Skogsägarna förutsätts att i genomsnitt ha ambitioner på en högre nivå än vad som
fastslås i skogsvårdslagstiftningen, till exempel genom att implementera ”Målbilder för god miljöhänsyn”
(Skogsstyrelsen, 2021b) och genom att en stor del av den skogliga arealen i Sverige är FSC/PEFC
certifierad.
Den svenska modellen präglas av ett sektorsansvar, där skogsägarna i genomsnitt förutsätts ha
högre ambitioner än vad som sägs i skogsvårdslagstiftningen

1.3 Behovet av samsyn kring metodik för hållbarhetsbedömningar och en brett förankrad
arena för dialog
Hållbar utveckling kan definieras som “utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (FN, 1987). En rapport från konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet, 2021) pekar på att skogen tillhandahåller dels nyttigheter som handlas på
marknader, dels sådana som inte reflekteras i marknadspriserna. Man menar att en oreglerad marknad
inte kommer leda till att skogens resurser automatiskt används på ett sätt som ger störst samhällsnytta.
En viktig uppgift för det politiska ramverket är att korrigera för detta. Skogs- och miljöpolitiken behöver
grundas på ett väl förankrat underlag som ger vägledning och möjligheter till avvägningar mellan vitt
skilda aspekter på hållbarhet (Konjunkturinstitutet, 2021).
Behovet av en brett förankrad arena för dialog kring hållbarhetsbedömningar av svensk skoglig sektor har
framgått tydligt i samhällsdebatten, både i Sverige och i Europa. Några exempel på senare tid är:
•

•

KSLA:s och IVA:s webinarium april 2021: ”Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!”. Detta
webinarium ägnades åt att belysa konflikter inom svensk skoglig sektor.
I en rapport från arbetsgrupp 2 inom det nationella skogsprogrammet (Nationellt skogsprogram,
2016) sägs att ”Förvaltning av naturresurser utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv bygger på
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•

•

•

avvägningar mellan olika intressen. Nödvändiga plattformar för att finna sådana avvägningar
saknas i stor utsträckning i Sverige…”.
Inom Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 (Skogsindustrierna, 2018) uttrycks att det finns ett
behov av forskning kring ”former av effektiv och förtroendeskapande kommunikation mellan
skogsbruk och samhälle”.
Det har förts fram i den svenska debatten, till exempel av Torgny Persson, innovations- och
forskningsdirektör, Skogsindustrierna, i Land-Skogsbruk, ” Vi måste säkerställa att vi pratar med
varandra – att vi för en dialog – istället för att bedriva ett skyttegravskrig.”.
Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå Universitet, beskriver vid en presentation vid
KSLA, 11 nov 2021, att diskussionerna kring svenskt skogsbruk behöver förändras utifrån ”frågan
är inte hur vet du det? utan mer varför tycker du så?”.

Arbetet inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF), arbetspaketet WP3, syftar övergripande
till att i ett hållbarhetsperspektiv beskriva alternativa scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk. Arbetet syftar även till att ta fram standardiserade metoder
för hållbarhetsdeklarationer för producerad skogsråvara. Framtagning av metodik för att beräkna
hållbarhetsindikatorer för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet.
Ett första förslag till metodik har publicerats (Karlsson m. fl., 2021), se vidare kapitel 3 nedan. Nuvarande
metodik för beräkning av olika hållbarhetsindikatorer inom MDF utgör ett ramverk, som kräver fortsatt
utveckling. Bland annat behöver referenssituationer, målvärden och indifferensvärden tas fram för olika
indikatorer för hållbarhet inom skogssektorn i Sverige. Avsaknad av målvärden kan utgöra en viktig
förklaring till de ständigt pågående konflikterna kring skogsbrukets miljöpåverkan (Nilsson, 2018).
Skogsråvara producerad i svenska skogar och dess produkter går i stor utsträckning på export. Metoder
för att bedöma hållbarheten inom svenskt skogsbruk behöver i slutändan anpassas så att de kan fungera
och accepteras globalt.

Det finns ett stort behov av en standardisering av metoder och målvärden för att beräkna
hållbarhet för svenskt skogsbruk, i bred dialog med olika intressenter i det svenska samhället
såväl som internationellt

1.4 Marknadskrav på produkters miljöpåverkan
Idag ställs krav från konsumenter att det ska finnas redovisning av miljöprestanda för en produkt.
Miljökommunikation till konsumenter (Business-to-consumer) sker till stora delar idag baserat på olika
marknadsbaserade miljömärkningar som via enkla on/off-system gör att en konsument direkt kan göra
ett miljöriktigt val och välja bort de som saknar märkning eller, som i vissa system, där det finns en
gradering från bättre till sämre. Denna typ av system har ofta kritiserats av näringslivet som godtyckliga,
varför näringslivet varit pådrivande i framtagandet av så kallade miljövarudeklarationer (Environmental
Product Declaration, EPD). Dessa deklarationer är främst tänkta till professionella inköpare, dvs till ett
annat företag (Business-to business). Idag ser vi att det finns så kallade programoperatörer i varje land
som organiserar och publicerar denna typ av deklarationer som innehåller miljöprestanda beräknad med
livscykelanalys-metodik.
En EPD kännetecknas av att den inte innehåller en gradering av vad som är bra eller dåligt, utan detta får
den som exempelvis köper en produkt avgöra genom att jämföra EPD från olika företag som kan leverera
en produkt (Gunnarsson m.fl. 2021). Det är idag vanligt att en slutkund kräver en EPD, vilket gör att
underleverantörerna till denna tillverkare måste ta fram en EPD i sin tur och på så sätt blir hela
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värdekedjan en del av detta miljöarbete. EPD-metodiken är generell och miljöprestanda kan beräknas för
vilken produkt som helst. Vidare kan EPD fungera som byggstenar för att göra en analys av en produkt
hela livscykel.

Den sektor där EPD slagit igenom kraftigast är byggsektorn, där det idag finns över 12 000 EPD baserade
på en gemensam europeisk standard (EN 15804). Bara på de tre senaste åren har dessa EPD:er börjat
publiceras digitalt, dvs maskinläsbara så att de kan användas direkt som bedömningsunderlag i inköpssystem eller för att beräkna miljöpåverkan för de produkter som utvecklas i en värdekedja. Parallellt med
detta näringslivsdrivna miljökommunikationsspår pågår en utveckling inom EU där DG Environment
utvecklar något som kallas miljöfotavtryck (Product Environmental Footprint, PEF), så att denna typ av
deklarationer ska få samma spridning även för andra produktgrupper. Just nu pågår ett flertal initiativ för
att implementera sådan PEF kopplat till EU-lagstiftning.

Det kan vara värt att notera att det i denna typ av EPD krävs att man ska kunna visa att skogsråvara
kommer från ”hållbar skog”, för att det biogena kol som denna typ av produkt innehåller ska anses
klimatneutral. Ett vanligt sätt att visa detta är genom att hänvisa till skogscertifieringssystem. En annan
indikator som finns som en del av dessa EPD i byggsektorn och i PEF är ett markexploateringsindex
(LANCA), som utgår ifrån markens egenskaper såsom produktivitet och kolinnehåll (Bos m.fl. 2016). För
att kunna beräkna bidraget till denna slags markanvändning krävs dels en spårbarhet av var träden
avverkats, dels en beskrivning av de markförhållande som rådde för platsen. Inom EU pågår nu arbete
med att komplettera denna indikator med en indikator för biologisk mångfald. Värt att notera är att
klimatpåverkan (Global Warming Potential, GWP) är den indikator som är vanligast att det ställs krav på i
upphandling kopplat till dessa EPD. Detta gör att skogsbaserade produkter ofta faller bra ut med hänsyn
till denna miljöpåverkanskategori. Detta gör att andra materialintressenter trycker på att GWP ska
kompletteras med en indikator för biologisk mångfald.

Nu finns det en stor möjlighet för skogsnäringen att påverka hur markanvändning och biologisk
mångfald ska hanteras i en livscykelanalys som används i en EPD eller PEF. Om branschen inte är
aktiv och bidrar så kommer det bara vara de metoder som EU utvecklar som man kan välja mellan.

2 Syften med denna rapport
Ett syfte med denna rapport är att diskutera och ge underlag för hur man kan initiera och vidmakthålla
dialoger kring samverkan av metoder och målsättningar vad gäller indikatorer för hållbarhet för svensk
skoglig sektor, med en bred förankring i det svenska samhället.

Ett ytterligare syfte är att visa på den bredd som finns idag vad gäller att utveckla grundläggande metodik
och mål för olika aspekter av hållbarhet kring svensk skoglig sektor. Denna bredd är sannolikt inte enbart
av godo för möjligheterna kring att nå en nationell acceptans och förankring kring dessa frågor. Därför är
ytterligare en målsättning att ge förslag till hur en nationell arena skulle kunna utformas med syfte att
samordna denna metodik.
Nyckelord för detta arbete har varit transparens, förankring, trovärdighet och acceptans.
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3. Kort översikt över föreslagen ny metodik för hållbarhetsbedömningar inom
MDF
Nuvarande förslag till metodik som tagits fram inom MDF kring beräkning av olika hållbarhetsindikatorer
(Karlsson m. fl., 2021) utgör ett ramverk, som kräver fortsatt utveckling. Alla, vitt skilda aspekter på
hållbarhet som är aktuella för svenskt skogsbruk och dessa produkter, kommer inte att kunna optimeras
fullt ut. Det kommer därför att bli nödvändigt med avvägningar. En förutsättning för att avvägningar skall
kunna göras är att vitt skilda aspekter på hållbarhet skall kunna uttryckas på någorlunda jämförbara
skalor, till exempel vad gäller påverkan på biologisk mångfald och klimatnytta. För att möjliggöra detta
behöver referenssituationer, preferens- och indifferentvärden tas fram för de olika indikatorerna (Figur
1).

I den metodik som vi föreslagit inom MDF är hållbarhetsbedömningarna inriktade på skogsägaren,
eftersom det är denna som i de flesta fall har rådighet över skogsbruket som bedrivs. Skogsbruket som
bedrivs av en enskild skogsägare behöver kunna jämföras med en rimlig referenssituation. Traditionellt
inom livscykelanalys betraktas all påverkan från markanvändning som negativ, i jämförelse med ett
”naturtillstånd”. Detta naturtillstånd är svårt att definiera för skogsbruk, men innebär i princip ett
scenario helt i avsaknad av skogsbruk. Vi har inom MDF fört fram att användningen av ett naturtillstånd
som referenssituation inte är konstruktivt, eftersom det representerar ett scenario då det inte produceras
någon skogsråvara i Sverige och skogsråvaran då i stället behöver importeras.
Inom MDF har vi i stället föreslagit att referenssituationen skulle utgöras av ”medeltillståndet” vad gäller
denna aspekt av skogsbruk i en relevant omgivning, till exempel som ett medelvärde för länet där
skogsägarens innehav av skog i huvudsak är beläget. Om skogsägarens tillstånd är identiskt med medeltillståndet ges skogsägaren i vårt förslag ett kvantitativt värde för denna aspekt på noll (Figur 1).
Skogsägarens påverkan på en viss aspekt av hållbarhet skulle på så sätt kunna betraktas som antingen
positiv eller negativ, jämfört med referenssituationen, dvs. nollvärdet. För att följa konventionen inom
livscykelanalys behöver en negativ påverkan på en viss hållbarhetsaspekt uttryckas med ett positivt
numeriskt värde, och vice versa (Figur 1).
Figur 1. Illustration av
metodiken som används
för att överföra absoluta
värden för en viss
hållbarhetsindikator till
en relativ skala mellan 1 och +1, som kan
användas för
jämförelser av vitt
skilda hållbarhetsindikatorer.
Källa: Karlsson m. fl.,
2021.
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För att ytterligare begränsa värden för olika aspekter av hållbarhet behöver de uttryckas på en jämförbar
skala, som vi i vårt förslag föreslås begränsas mellan -1 och +1. En positiv påverkan på en viss aspekt av
hållbarhet från skogsägarens skogsbruk begränsas vid en värde -1 av ett så kallat preferensvärde. Denna
avgränsning kan populärt uttryckas som att ”nu är det tillräckligt bra” och kan i realiteten motsvaras av
olika målvärden, till exempel de som används inom miljömålssystemet. Av matematiska skäl behöver även
en negativ påverkas avgränsas vid ett numeriskt värde av +1, av ett så kallat indifferensvärde, som
populärt uttryckt motsvarar ”nu blir det inte sämre”.
Vi har inom MDF för den föreslagna metodiken angivit preliminära, första förslag till referenssituationer
samt preferens- och indifferensvärden. Avsikten har dock varit att dessa skall revideras och nya värden
tas fram med en bred förankring i såväl forskningen som i det övriga svenska samhället. Det finns därför
ett stort behov av en arena där nya värden kan antas efter en bred diskussion och förankring.

Metodik för beräkning av hållbarhetsindikatorer för vitt skilda aspekter på en gemensam,
jämförbar skala behöver förankras i forskningen och resterande svenska samhället utifrån en
arena för breda diskussioner och förankring

4. EU:s skogsstrategi
EU och dess specialistgrupper har publicerat flera rapporter om problematiken kring att förena vitt skilda
mål för Europas skogar och skogsbruk (till exempel JRC, 2021). Det har diskuterats vilket inflytande som
EU formellt har över enskilda länders skogspolitik, men vissa drar slutsatsen att EU framgent kommer att
ha ett relativt stort inflytande (Onida, 2020; Konjunkturinstitutet, 2021).
Inom EU:s skogsstrategi (EU, 2021a) uttrycks följande:” …some other (forest) practices should be
approached with caution… These silvicultural practices include clear-cutting… These practices should be
used only in duly justified cases”. EU har således synpunkter på trakthyggesbruk som bedrivs på en
regelmässig basis i Sverige.
EU DG Environment stödjer ett koncept för skogspolitiken som man kallar ”Integrative forest
management”. I detta ingår bland annat följande delar:
•
•
•
•

•

Skogspolitiken bör samtidigt stödja utvecklingen av en bioekonomi och biologisk mångfald
Skogspolitiken bör stödja en regionalt baserat skogsskötsel
Skogsskötsel bör koordineras på en landskapsnivå
Skogsskötsel bör involvera såväl skogsägare, förvaltare samt experter på biologisk mångfald,
utifrån ett brett synsätt
Man bör använda en öppen arena för interaktioner mellan forskning-policy-skogsskötsel

Det framstår som viktigt att skapa en arena för att möjliggöra konsensus inom hela det svenska
samhället för hur ett hållbart skogsbruk kan bedrivas i norra Europa, för att på så sätt öka
Sveriges möjligheter till att påverka utformning av EU´s framtida skogspolitik.

5. Vad säger forskningen om konflikter och dialog kring skogsbruk?
Tidigare handlade konflikter kring svenskt skogsbruk om tekniska frågor kring skogsbruksmetoder. Idag
handlar det mer om politiska och kulturella dimensioner (Jakobsson m. fl., 2021). Konflikterna idag,
utifrån skogsägarnas synvinkel, handlar i stor utsträckning om skydd av områden med höga naturvärden.
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Skogsägarna pekar på behovet av arenor för dialoger på olika nivåer av det svenska samhället (Jakobsson
m. fl., 2021). Man ser behovet av att visa på vilka konsekvenser olika strategiska beslut har för
skogsskötseln. Jakobsson m. fl., (2021) pekar vidare på att det är ett problem att man inte tar itu med
diskussioner kring den grundläggande värderingsproblematiken, ”rather than addressing underlying
value conflicts, the discussion often moves to debating the facts”.

En orsak till konflikter är att skogen samtidigt kan betraktas som privat, kollektiv eller gemensam
(Sandström, 2014a). Konflikter kring skogen har ofta diskursiva orsaker (Sandström, 2014b), det vill säga
att man har olika syn på skogen och det finns inga tydliga svar på vad som är rätt och fel. Denna typ av
konflikter kan hanteras på olika sätt. Det har blivit allt vanligare att direkt involvera berörda nyttjare i
olika dialogprocesser för att försöka hantera konflikter och bidra till optimala avvägningar (Sandström,
2014a).
Johansson (2016) pekar på forskning som visar på vikten av att olika privata intressenter involveras i
politiskt beslutsfattande. Det är troligt att intressenter som varit involverade i beslutsprocesserna blir
mer benägna att långsiktigt acceptera och stödja de beslut som tas. Intressenternas möjligheter till att
utbyta information, uttrycka åsikter och motiv samt att påverka beslut har stor betydelse. Andra viktiga
aspekter är transparens, ömsesidigt förtroende, informationsutbyte samt att processerna drivs av ett
skickligt ledarskap (Johansson, 2016). Vidare bör alla olika intressenter ha samma möjligheter till att
påverka processerna.

Det är viktigt att identifiera vilken typ av problem som är i fokus för att man ska kunna avgöra om
samverkan är lämpligt eller inte (Johansson m fl. 2020). Frågan kan angripas utifrån att exemplifiera fyra
typer av konflikter där det råder mer eller mindre oenighet om kunskap respektive värderingar (Figur 2).

Figur 2. Illustration av fyra typer av konflikter där det råder mer eller mindre oenighet om kunskap
respektive värderingar. Från Johansson m fl. (2020).
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Konflikter kring skogsbruket skulle kunna passa in i övre högre hörnet i matrisen i Figur 2. Även om
forskning ibland kan peka åt lite olika håll, råder det en relativt stor enighet kring den kunskap som krävs
för att lösa problemet, medan det råder en betydande oenighet kring vilka värderingar som bör tillämpas.
Det finns då i detta sammanhang ett behov av förhandlingar med fokus på att finna styrmedel som kan
tillgodose olika normer och värderingar (Johansson m fl., 2020). Det är av vikt att olika intressenter
genom samverkan förhandlar sig fram till lösningar och på så sätt tar ansvar för det gemensamma
förhandlingsresultatet.
Johansson m fl. (2020) pekar på de drivkrafter som påverkar möjligheterna för att en samverkan skall
komma till stånd:
1. Graden av osäkerhet. Det kan finnas en bristande enighet om vad problemet är och eventuella
konkurrerande lösningar.

2. Ömsesidigt beroende mellan nyckelaktörer. Till exempel är myndigheterna beroende av skogsägarnas
acceptans för förändringar, medan skogsägarna i sin tur är beroende av myndigheternas beslut gällande
förutsättningarna för skogsbruk. Ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna kan skapa förståelse och
intresse för en gemensam lösning.

3. Incitament och motivation. Det är nödvändigt att deltagarna uppfattar sig vinna mer på att samverka än
på att inte samverka. I de fall där aktörerna saknar incitament till samverkan och har mer fokus på sina
egna intressen är sannolikheten stor att det leder till kamp och att det i värsta fall leder till konflikt, i
stället för samverkan.
4. Ett initierat ledarskap. Detta är enligt litteraturen den viktigaste drivkraften för att få till stånd
samverkan. Ledarskapet har en avgörande betydelse för hur processen utformas, vilka som inkluderas
och designen av själva processen.

Hur bör en samverkansprocess utformas? En samverkansprocess syftar till att åstadkomma resultat som
annars inte kunnat åstadkommas inom ramen för den traditionella representativa demokratin eller av
traditionellt toppstyrd förvaltning (Johansson m fl., 2020). För detta krävs:
1. Ett grundläggande engagemang, vilket skapas, genom öppna och inkluderande samtal.

2. Ömsesidig motivation, handlar om att bygga socialt kapital, sociala nätverk, gemensamma normer som
förutsättning för tillit mellan deltagarna i samverkansprocessen. Här ingår en ömsesidig förståelse för och
respekt för andras positioner och intressen. Råder det låg tillit mellan de involverade aktörerna och
gentemot myndigheten är det ofta att föredra att en neutral tredje part kommer in och hjälper till vid de
förhandlingar som då måste till.
3. Kapacitet för gemensamma åtgärder. Detta avser de institutionella och organisatoriska förutsättningarna som omger en samverkansprocess. Här ingår former och regler för dialogen samt behovet av
ledarskap. Här ingår även behovet av expertstöd, budgetstöd och andra relevanta resurser för att
genomföra samverkan.
Det finns en del aspekter som bör undvikas. Bland annat gäller det den “dialogtrötthet” som kan uppstå
om intressenter suttit med i en mängd olika typer av samverkansprocesser och dialogprojekt utan att de
egentligen sett om och hur deras inspel och engagemang tagits tillvara.
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6. Vad finns det för arenor idag?
6.1 Nationella skogsprogrammet
Det nationella skogsprogrammet (Nationella skogsprogrammet, 2022) startade 2018 på initiativ från
dåvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. Programmet definierades som ”ett skogsprogram som
är långsiktigt, inkluderande och kunskapsbaserat som kan minska motsättningarna, ge stöd till
avvägningar mellan skogens alla värden och skapa förutsättningar för att i högre grad nyttja skogens olika
ekosystemtjänster på ett hållbart och effektivt sätt” (Näringsdepartementet, 2018a). Vidare sägs att
”Arbetssättet i skogsprogrammet fördjupar dialogformen som mekanism för avvägningar och hantering
av målkonflikter”. Dialogen inom programmet avsågs att organiseras genom öppna hearings, samtal och
dialoger i arbetsgrupper. Ansvarig för det nationella skogsprogrammet är Regeringskansliet
(Näringsdepartementet), med stöd av Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter.
Skogsprogrammets strategi fokuserar på mål för fem fokusområden:
•
•
•
•
•

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt
samarbete.
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Den planerade verksamheten beskrivs i en handlingsplan för Sveriges nationella skogsprogram
(Näringsdepartementet, 2018b). Handlingsplanen skulle uppdateras i dialog med intressenter, där
skogsprogrammets programråd avsågs spela en central roll. Man uppdrog åt Skogsstyrelsen att ta fram
förslag på indikatorer som löpande kan mäta eller på annat sätt visa på skogsprogrammets genomförande.
Ett förslag på indikatorer avses publiceras i mars 2022.

Ett programråd anges som en viktig beståndsdel i programmet, med kompetenser som reflekterar
skogsprogrammets bredd och täcker in både nationella och internationella aspekter. På nationell nivå ska
programrådet vara ett forum för konsultation och diskussion. Det nuvarande programrådet (januari
2022) består av nationella intressenter representerat av ett stort antal organisationer (Skogsstyrelsen,
2021): Fältbiologerna, Formas, GS facket 1, IKEA of Sweden, RISE 2, LRF 3, Naturskyddsföreningen,
Naturvårdsverket, Preem, Region Västerbotten, Sametinget, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen,
Energimyndigheten, SEI 4, Sveaskog, Svebio, Naturturismföretagarna, Svenskt Friluftsliv, Jägareförbundet,
SLU, Sverok 5, Sveriges Hembygdsförbund, Vinnova, WWF. Därutöver ingår regionala intressenter,
representerade av de olika länsstyrelserna.

Skogsstyrelsen har rapporterat resultaten från de olika uppdragen inom ramen för det nationella
skogsprogrammet (Skogsstyrelsen, 2020). Skogsstyrelsen lyfter här fram att skogsprogrammet ännu
befinner sig i ett etableringsskede.
Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Research Institutes of Sweden
3 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Skogsägarna
4 Stockholm Environment Institute
5 Spelhobbyförbundet (The Swedish Gaming Federation)
1
2
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Skogsstyrelsen har gjort en sammanställning av material från nationella och regionala intressenters
insatser inom skogsprogrammet (Skogsstyrelsen, 2021). Sammanställningen grundar sig i stor
utsträckning på en enkät som ställdes till intressenterna inom programrådet, vilka listas ovan. Flera
naturvårdsorganisationer deltar i programrådet. Genomgående har det av olika anledningar varit svårt att
engagera olika naturvårdsorganisationer i gemensamma initiativ för att utarbeta strategier för ett
framtida svenskt skogsbruk. Naturvårdsorganisationernas engagemang är viktigt för att uppnå en
övergripande acceptans bland svensk allmänhet.
Naturvårdsorganisationerna samt vissa andra intressenter uttalar sig i rapporten (Skogsstyrelsen, 2021)
förhållandevis negativt om den hittills genomförda verksamheten inom det nationella skogsprogrammet.
Naturskyddsföreningen anser att ”det nationella skogsprogrammet och dess strategi har urvattnats.
Rådande strategi innehåller en rad tydliga målkonflikter, vilka det nationella skogsprogrammet inte har
lyckats reda ut”. Vidare anser man att ”processen för den plattform för dialog och som rådgivande
vägledning till politiken som nationella skogsprogrammet ska utgöra är mycket otydlig”.
Världsnaturfonden WWF bedömer att ”nationella skogsprogrammets strategi och handlingsplanen från
2018 till del är överspelad idag. Det skulle behöva göras en adaptiv anpassning av programmet på
nationell nivå utifrån att delar i handlingsplanen av politiska skäl inte genomförs…”. Vidare framför WWF
att ”idag hanterar inte det nationella skogsprogrammet konflikter på en djupare nivå och legitimiteten
gentemot intressenter urholkas”.

Naturvårdsverket anser att ”dialogen inom det Nationella skogsprogrammet behöver utvecklas och
programmet breddas så att det tydligare hanterar alla frågor som rör skogen integrerat. Alla skogens
aktörer bör ges möjligheter till deltagande på lika villkor”. Skogsindustrierna framför att ”det finns en viss
besvikelse över att det inte blev mer konkreta resultat av det nationella skogsprogrammet än ett stort
antal uppdrag till myndigheter, årskonferenser och kunskapsseminarier”. Vidare framför man att ”förslag
om att lägga programmet utanför Regeringskansliet, för att flytta frågorna så de hamnar utanför den
politiska sfären, är en konsekvens av detta”.

Sammantaget kan sägas att det nationella skogsprogrammet kritiseras för att vara otydligt. De aspekter
som är viktiga för att uppnå långsiktig trovärdighet och acceptans bland olika intressenter och allmänhet
kring politiska beslut som omfattar svensk skoglig sektor, vilka beskrivits i kapitel 6 och av Johansson
(2016), har hittills inte uppnåtts inom det nationella skogsprogrammets nationella del. Vad gäller
regionala intressenters insatser inom skogsprogrammet verkar de mer framgångsrika, i synnerhet vad
gäller de nordliga länen (Skogsstyrelsen, 2021). Det är dock svårt att bedöma omfattningen av de olika
beskrivna aktiviteterna.

Ett led i framtagningen av det nationella skogsprogrammet var att tillhandahålla forum och former för
dialog och samverkan som kan ge en ökad samsyn om skogens roll i samhället. Dialogprocessen avsågs
omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftade till att skogen och dess hela värdekedja
ytterligare bidrar till sysselsättning och utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad
samhällsekonomi. För detta ändamål inrättades ett antal arbetsgrupper. Arbetsgrupp 2 hade som uppgift
att behandla arbetsområdet ”Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser”
(Nationellt skogsprogram, 2016). Arbetsgruppen bestod av representanter för skogsbruket, miljörörelsen,
rennäringen och forskningen. Arbetsgruppen beskriver synergier och avvägningar mellan olika
ekosystemtjänster (EST). I målbilden tänker man sig hur virkesproduktionen ökar och är väl avvägd mot
andra EST och att nyttjandet sker inom naturens gränser. Utvecklingen drivs av att konsumenterna är
medvetna om vilka val de gör när de konsumerar varor, energi eller tjänster.
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Arbetsgrupp 2 rekommenderar att utveckla befintliga och skapa nya plattformar för dialog om EST på
lokal, regional och nationell nivå, där såväl skogsägarna som övriga berörda aktörer gemensamt söker
avvägningar mellan olika EST i landskapet. Detta syftar till att omfatta allt från skogspolitik på nationell
och internationell nivå till regionala strategier och avvägningar som engagerar enskilda skogsägare och
medborgare i lokalsamhället. Man föreslår att det skapas ett kunskapscenter för EST. Den nationella ESTplattformen har bland annat till uppgift att föreslå strategier för att utveckla dialog för avvägningar. Man
ger inget förslag på vem som skall ansvara för och driva ovan beskriva plattformar. I stället föreslår man
att regeringen utser huvudmän för plattformar på lokal, regional och nationell nivå.

Arbetsgrupp 2 förslog att det inom nationella skogsprogrammet skulle tillsättas en arbetsgrupp med
uppgift att ta fram faktaunderlag för en dialog om tillståndet i den svenska skogen med avseende på alla
ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samt om dagens skogsbruk bedrivs hållbart. Detta verkställdes
dock inte, så vitt vi kan bedöma, inom det nationella skogsprogrammet.
Utifrån vad som beskrivits ovan är det svårt att se att det nationella skogsprogrammet i sin
nuvarande form skulle kunna härbärgera en arena för dialoger kring samverkan av metoder och
målsättningar vad gäller indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med en bred
förankring i det svenska samhället

6.2 Skogsutredningen
Skogsutredningen (Skogsutredningen, 2020) hade enligt regeringen följande syften:
•

•
•
•

Att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för
markägare och företag, och säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för
inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.
Att belysa eventuella målkonflikter och att synergier nyttjas mellan internationella och relevanta
nationella åtaganden om biologisk mångfald och en växande cirkulär bioekonomi.
Föreslå hur incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda skogsoch miljöpolitiken kan skapas.
Främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till
nationell biomassa från den svenska skogen.

Skogsutredningen beskriver hur debatten de senaste decennierna om hur skogen bör förvaltas har
präglats av polarisering. Detta har varit negativt för möjligheten att hitta konstruktiva och breda lösningar
på hur skogen bör förvaltas så att olika individ-, företags- och samhällsmål ska nås.

Skogsutredningen föreslår ett fortsatt svenskt nationellt skogsprogram. Man föreslår att detta bör ledas av
en politiskt oberoende, nationell samordnare, med en hög kompetens inom både sakfrågor och processledning (Figur 3). Utredningen bedömer att en nationell samordnare, som inte är begränsad av
tillhörigheten till en organisation, har lättare att leda komplexa processer och få tillit och därmed har
större möjligheter att utveckla samverkansprocessen inom det nationella skogsprogrammet än vad
nuvarande organisation har. Vid en förfrågan till Regeringskansliet i januari 2022 uttrycktes det dock att
”…bedömningen om nationell samordnare var att inte gå vidare med det förslaget utan fortsätta med
rådande arbetssätt”. Rådande arbetssätt måste här tolkas som att det i stor utsträckning baseras på det
programråd som är föremål för omfattande kritik, se ovan.
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Figur 3. Illustration av ett förslag för hur det nationella skogsprogrammet framgent bör ledas av en
politiskt oberoende nationell samordnare. NSP, nationella skogsprogrammet. (Skogsutredningen,
2020).
Skogsutredningen föreslår vidare en samverkansprocess inom det nationella skogsprogrammet
•

•
•
•

Skogsproduktionsfrågor, naturvårdsfrågor, klimatfrågor mm. bör hanteras integrerat för ökad
helhetssyn och delaktighet från bredare intressen
Alla skogens intressenter bör ges möjlighet att medverka
Tillit, gemensamt ägarskap och lärande är värdeord, undvika politisering och polarisering
En långsiktig, kunskapsorienterad, innovativ process

Skogsutredningen föreslår att nationella mål för hållbar tillväxt i skogen bör konsekvens-analyseras i
förhållande till andra samhällsmål, bland annat bevarande av biologisk mångfald, landsbygdsutveckling,
renskötsel och friluftsliv. Målet för hållbar tillväxt i skogen bör sedan bestämmas efter en avvägning mot
dessa andra samhällsmål. Genom att tydliggöra vilka eventuella målkonflikter som uppstår genom ett
nationellt mål för ökad hållbar tillväxt blir hanteringen av dessa målkonflikter föremål för en politisk
avvägning. Skogsutredningen föreslår att det nationella skogsprogrammet bör ges i uppdrag att i en
dialogprocess ta fram förslag till ett nationellt mål för hållbar tillväxt i skogen.

Inom skogsutredningen föreslås att det nationella skogsprogrammet fortsättningsvis bör ledas av
en politiskt oberoende nationell samordnare, som kan ha lättare att leda komplexa processer och
få tillit och därmed har större möjligheter att utveckla samverkansprocesser inom det nationella
skogsprogrammet än vad nuvarande organisation har.

6.3 Certifieringsorgan
Skogscertifiering enligt FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes) innebär att ägarna till dessa skogar har lovat att gå längre i sin miljöanpassning av skogsbruket än vad lagstiftningen kräver (Johansson, 2013). Miljöcertifieringen syftar till
att, via konsumenttryck, förstärka miljöarbetet i skogen. Cirka två tredjedelar av den svenska skogsarealen omfattas av certifiering (Nilsson 2018).

FSC har framhållits som ett exempel på en privat styrningsform med högt deltagande, hög legitimitet samt
en effektiv styrning (Johansson, 2013). Organisatoriskt styrs FSC Sverige av tre kammare – en ekonomisk
(skogsnäringen), en social (rennäring, fackliga organisationer) och en miljökammare
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(miljöorganisationer). Formellt kan beslut fattas med majoritetsbeslut, men i praktiken krävs koncensus
mellan de tre kamrarna (Nilsson, 2018). I kontrast, består styrelsen för Svenska PEFC i stort sett enbart av
representanter från skogsnäringen.
FSC kan anses utgöra det viktigaste certifieringssystemet som används i Sverige, vilket sannolikt är
kopplat till miljöorganisationernas medverkan (Nilsson, 2018). En fundamental svaghet med
certifieringssystemen är bristen på stabilitet och långsiktighet. Om marknadstrycket och kritiken från
miljöorganisationer försvagas, är det sannolikt att skogsindustrin förlorar intresset för certifieringen
(Johansson, 2013). Möjligheterna att kontrollera att certifieringarna efterlevs är begränsade, även om
intern och extern revision sker varje år. En styrka hos certifieringssystemen är dock att de står fria från
myndigheter och politiker (Nilsson, 2018).

FSC har fått allt mer kritik från miljöorganisationer, både för att arbetsprocesserna inte har ansetts
legitima och för att FSC:s kriterier inte har ansetts gynna ett miljövänligt skogsbruk. Tre av de fem
miljöorganisationer som deltog i grundandet av svenska FSC har därför valt att lämna denna organisation
(Johansson, 2013).

Certifieringssystemet FSC har framhållits som ett exempel på en privat styrningsform med högt
deltagande, hög legitimitet samt en effektiv styrning. FSC har dock fått alltmer kritik för att dess
kriterier inte fullt ut har ansetts gynna ett miljövänligt skogsbruk.

6.4 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har som uppgift att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av
riksdagen kan nås. Verksamheten inkluderar bland annat kunskapsöverföring/rådgivning, tillsyn,
inventeringar, ekonomiskt stöd och uppdragsverksamhet. Skogsstyrelsen följer skogarnas och
skogsbrukets utveckling och bidrar med att utveckla ny kunskap samt att löpande ta fram statistik.
Skogsstyrelsen ansvarar också för att löpande ta fram så kallade Skogliga Konsekvensanalyser (SKA).

Skogsstyrelsen är värd för det nationella skogsprogrammet (https://www.skogsstyrelsen.se/omoss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/nationellaskogsprogrammet ). Förutom detta uppdrag har
Skogsstyrelsen genomfört en rad aktiviteter, vad gäller försök till samverkansinitiativ för svensk skoglig
sektor. Ett exempel på detta är en samverkansprocess som drevs 2017–2019, den så kallade
”Processgruppen för samverkansprocess skogsproduktion” (Skogsstyrelsen, 2019). Verksamheten utgick
från förslaget i Nationella skogsprogrammets arbetsgrupp 2, om att utreda mål för produktionen och
syftade till att ge förslag till hur skogen kan skötas för att på ett hållbart sätt ge en hög skogsproduktion
och på så sätt bidra till övergången till ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi. I processen
deltog dock i huvudsak företrädare för skogsnäringen. Naturskyddsföreningen deltog i processen, men
reserverade sig mot rapporten i sin helhet. Inga myndigheter deltog, såsom t ex Naturvårdsverket och inte
heller friluftslivsorganisationer. Deltagandet utanför den skogliga sektorn vad således mycket begränsat.
Man skriver dock i rapporten att man bjudit in ett antal ytterligare miljöorganisationer att delta.

Ett annat exempel på samverkansinitiativ är att Skogsstyrelsens sedan mer än ett decennium leder
skogssektorns arbete med målbilder för god miljöhänsyn (Skogsstyrelsen, 2016; Skogsstyrelsen, 2021b).
Målbilderna syftar till ökad samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn innebär och ska tillsammans
med formellt skydd och frivilliga avsättningar bidra till att de skogs- och miljöpolitiska målen nås. Även i
detta arbete deltar främst representanter från skogsnäringen, men även från Havs- och
vattenmyndigheten samt Riksantikvarieämbetet. I en oberoende utvärdering av verksamheten
(Skogsstyrelsen, 2021b) drogs slutsatsen att målbildsarbetet har etablerat ett stabilt och framgångsrikt
Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / www.mistradigitalforest.se

15

policynätverk kring miljöhänsyn, en plattform som genom konstruktiv dialog lyckats finna gemensamma
nämnare mellan en bredd av intressen. Det anges dock inte i denna rapport vilka som anses ingå i detta
policynätverk.

Skogsstyrelsen bedriver regelbundna omvärldsanalyser med syfte bland annat till att vara underlag till
Nationella skogsprogrammet (Skogsstyrelsen, 2021c).

Skogsstyrelsen driver i nuläget en pågående samverkansprocess kring framtagning och revision av delmål
(Gröna steg) och preciseringar för miljökvalitetsmålet Levande Skogar, vilket finns beskrivet i en
remissversion av en rapport (Skogsstyrelsen, 2022). Vilka organisationer som deltagit i denna
samverkansprocess finns ännu inte angivet. Arbetet inom samverkansprocessen har organiserats utifrån
en större samverkansgrupp, i mindre arbetsgrupper och i form av enskilt arbete. Den övergripande
samverkansgruppen har haft gemensamma genomgångar, diskussioner och gjort ställningstaganden inom
processen, baserat på förslag från arbetsgrupperna. Kvalitetssäkring har genomförts av såväl forskare
som Skogsstyrelsens medarbetare och andra experter. Avsikten har varit att samverkansprocessen ska ta
fram förslag till Gröna steg som därefter ska kunna fastställas av Skogsstyrelsen. En bedömning av hur väl
samverkansprocessen fungerat får göras när den slutliga rapporten finns tillgänglig, men upplägget
verkar stämma relativt väl med vad forskningen anger som viktiga komponenter för samverkansprocesser, vilket beskrivs i kapitel 5 ovan.
Skogsstyrelsen har drivit olika samverkansinitiativ för svensk skoglig sektor. Deltagandet från
representanter utanför den skogliga sektorn har dock i många fall varit begränsat.

6.5 KSLA
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, beskriver sig som en fri och oberoende organisation som
arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske- och
vattenbruk, miljö och naturresurser. KSLA organiserar regelbundet seminarier inom ämnesområdet
hållbart skogsbruk. Som tidigare nämnts ordnade man tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin,
KVA, ett webinarium ”Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!”, 22 april 2021. Ett urval av titlar vid
seminariet var; ”Oförenliga målsättningar skapar konflikter”; ”Varför träter vi så?”; ”Hur skapar vi en
konstruktiv dialog?”.

KSLA publicerar även löpande artiklar som behandlar olika aspekter kring ett hållbart skogsbruk i sin
tidsskriftserie ”Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift”. Exempel är ”Ekosystemtjänster - Om
äpplen och päron i skogen.” (KSLA, 2019a) samt ”Skogliga begrepp och definitioner - Skogens alla siffror”
(KSLA, 2019b).
KSLA organiserar regelbundet seminarier inom ämnesområdet hållbart skogsbruk

6.6 SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bedriver forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har som
målsättning att vetenskapliga resultat och data skall bli kända och nyttjas i samhället, på kort eller lång
sikt. SLU:s har fyra framtidsplattformar. Plattformen Future Forests vill underlätta tvärvetenskapliga
samarbeten och kommunikation mellan forskare samt mellan forskare och samhälle. Verksamheten
beskrivs dock bedrivas i projektform, vilket ger svårigheter, till exempel vad gäller en långsiktig arena för
diskussioner kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk.
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SLU har en omfattande forskning kring hållbart skogsbruk. Vidare driver SLU Heurekasystemet, vilket
innefattar prognosmodeller för skogens utveckling i Sverige som används bland annat inom de skogliga
konsekvensanalyserna, SKA. Kort- och långsiktiga prognoser kan göras av virkesproduktion, ekonomi,
naturvård, rekreation och kolinlagring.

Vi ser ingen uppenbar arena inom SLU som skulle vara lämplig för löpande och långsiktiga diskussioner
kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bedriver forskning, utbildning och miljöanalys relevant för ett
hållbart skogsbruk. Vi ser dock ingen uppenbar arena inom SLU som skulle vara lämplig för
löpande och långsiktiga diskussioner kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk.

7. Inspiration från andra arenor, exemplet Luftkonventionen
För att nå en samordning kring beräkningsmetodik och målsättningar vad gäller olika aspekter av
hållbarhet kring svensk skoglig sektor går det att finna inspiration från andra likartade arenor, trots att de
omfattar helt andra geografiska områden och andra problemställningar. En sådan arena kan vara
Luftkonventionen (Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution,
https://unece.org/environment-policy/air ) (Lidskog och Sundqvist, 2007; Grennfelt m. fl., 2019).

Luftkonventionen bildades 1979 och har som syfte att begränsa utsläpp av långväga transporterade
luftföroreningar i Europa och Nordamerika, baserat på en vetenskaplig grund. Konventionen är
organiserad utifrån medlemsländer (f.n. 51 medlemsländer i Europa och Nordamerika) och beslut inom
konventionen baseras på koncensus, där slutgiltiga beslut tas i en ”executive committé” bestående av
politiskt högt uppsatta personer i respektive land. Konventionen har ingen legal makt vad gäller till
exempel sanktioner mot länder som inte uppfyller beslutade krav på minskningar av utsläpp av
luftföroreningar. Å andra sidan har mycket av Luftkonventionens arbeten och beslut övertagits av EU och
där omvandlats till juridiskt bindande direktiv, så som till exempel ”National Emission Ceiling (NEC)
directive”, som sätter gränser för hur mycket luftföroreningar som EU´s medlemsländer får släppa ut.

Arbetet inom Luftkonventionen har varit mycket framgångsrikt och sedan 1990 har de samlade utsläppen
från EU´s medlemsländer av svavelföreningar minskat mer än 90% och utsläppen av kväveföreningar har
minskat till hälften. De beslutade begränsningarna av utsläppen av luftföroreningar har medfört stora och
kostsamma omställningar vad gäller olika samhällsaktiviteter, med minskat användande av kol, kraftigt
minskade svavelhalter i bränsle samt kraftfulla minskningar av utsläppen av partiklar och kväveföreningar från framförallt fordonstrafiken.
Arbetet inom Luftkonventionen har organiserats utifrån årsvisa internationella möten i expertgrupper,
med deltagande från forskare, beslutsfattare och naturvårdsorganisationer (NGOs). Arbetet har
övergripande organiserats i tre arbetsområden:
•

•

Framtagande av vetenskapligt grundad metodik för att kvantifiera hur luftföroreningar påverkar
ekosystemen och människors hälsa, samt att löpande föreslå och revidera målvärden för hur
mycket ekosystemen och människans hälsa ”tål”, baserat på ett koncept ”kritisk belastning”.
Löpande mätningar och sammanställningar av utsläpp av luftföroreningar, inklusive
spridningsberäkningar av hur utsläpp av luftföroreningar sprids med vindarna och ändar upp i
olika delar av Europa.
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•

Framtagning av integrerade, kostnadseffektiva åtgärder för att begränsa utsläppen av
luftföroreningar och därmed för att uppnå gällande målvärden. Detta inkluderar förslag på vilka
länder/sektorer som skall minska sina utsläpp och hur mycket.

När Luftkonventionen började sitt arbete var osäkerheterna stora vad gäller kartläggning av luftutsläpp
och hur de sprider sig med vinden över stora geografiska områden. Vidare var kunskaperna om hur
luftföroreningar påverkar ekosystem och människors hälsa bristfälliga. Kunskaperna om vilka målvärden
som behöver uppnås för att undvika långsiktig påverkan på ekosystem och hälsa behövde utvecklas. En
grundläggande princip under de drygt 40 år som Luftkonventionen har arbetat har därför varit att uppnå
en stegvis förbättrad vetenskaplig metodik samt stegvis ökade ambitioner vad gäller målvärden. Detta
utvecklingsarbete har bedrivits i nära kontakt och förståelse mellan forskare och beslutsfattare om vad
som var möjligt vid en viss tidpunkt.
Peringe Grennfelt, f.d. forskningschef på IVL, har varit aktiv inom Luftkonventionen sedan den startade
och förklarar att framgångarna främst berodde på följande faktorer:
•
•

•
•

Man använde ett tillvägagångssätt som baserades på en stegvis utveckling
Man enades om koncept och kriterier innan de började tillämpas och man såg konsekvenserna av
tillämpningen
Man inriktade sig mycket på att skapa förtroende hos de olika intressenterna
Arbetet var transparent, man hade inga diskussioner i slutna rum

Det framgångsrika arbetet inom den europeiska Luftkonventionen med nationsövergripande
samverkan för att begränsa utsläppen av luftföroreningar skulle kunna utgöra en inspiration för
utformningen av en nationell samverkan för svensk skoglig sektor

8. Vision: Nationell samverkan för svensk skoglig sektor
En nationell samverkan för svensk skoglig sektor är sannolikt av avgörande betydelse för att bryta
polariseringen av diskussionerna kring svenskt skogsbruk och dess produkter. Det krävs transparens,
förankring, trovärdighet och acceptans. Med inspiration från arbetet inom Luftkonventionen kan man ta
fram en vision om en nationell samverkan för svensk skoglig sektor.
Syftet med en nationell samverkan för svensk skoglig sektor kan sägas vara att optimera positiv och
negativ påverkan från svensk skoglig sektor på biologisk mångfald, klimat samt rekreationsvärden mm.
och samtidigt gynna produktionen av skogsråvara samt ekonomiska värden för enskilda aktörer och
nationellt.

Deltagare i en nationell samverkan för svensk skoglig sektor bör vara representanter för forskningen,
skogsnäringen, beslutsfattare, myndigheter, naturvårdsorganisationer, rennäringen samt intresserad
allmänhet. Det är viktigt med en interaktiv samverkan, där alla intressenter ges samma möjligheter. Det
finns mer än 300 000 privata skogsägare i Sverige och alla dessa personer kan givetvis inte delta i en
samverkansprocess, utan behöver representeras av skogsägarföreningar etc.
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Verksamheten inom en nationell samverkan för svensk skoglig sektor skulle kunna delas upp i olika
arbetsområden:
•

•
•
•

•
•

Framtagning och löpande vidareutveckling av metodik för att kvantifiera påverkan från
skogsbruk och resterande värdekedjor på biologisk mångfald, klimatnytta samt sociala och
ekonomiska värden, i relation till olika målvärden
Vidare utveckling av system för observationer av tillståndet i den svenska skogen med relevans
för parametrar som krävs för hållbarhetsbedömningar
Omvärldsanalys av behovet av produktion av skogsråvara, prognoser i förhållande till efterfrågan
Samhällsekonomiska analyser av olika alternativa handlingsalternativ för framtida utveckling av
skogssektorn, till exempel kostnadseffektiviteten för olika alternativ vad gäller att öka
hållbarheten i framtida utveckling
Analyser av framtida internationell utveckling inom sektorn, EU:s miljöpolitik, internationell
efterfrågan på skogsråvara
Integrerade modeller för att visualisera konsekvenser av olika handlingsalternativ och ge
underlag för avvägningar mellan olika alternativ

Verksamheten skulle kunna drivas baserat på årsvisa möten i olika expertgrupper, där regelbundna
revideringar av metodik och delmål görs. Med större tidsmellanrum, till exempel vart femte år, tas
övergripande beslut om större revideringar av metodik och målvärden. Leveranser från en nationell
samverkan för svensk skoglig sektor skulle utgöras av rekommendationer till regering och riksdag för
beslut om förändringar av svensk skogspolitik.

Många av de aktiviteter som beskrivs ovan bedrivs redan idag, men på skilda håll, vilket kan vara till
nackdel för trovärdighet och acceptans i det svenska samhället. Hur skall man kunna uppnå en nationell
legitimitet för en arena för att utveckla metodik och målvärden vad gäller hållbarhet för svensk skoglig
sektor? Legitimitet kan sägas bestå av två delar (Johansson, 2013). Normativ legitimitet omfattar att det
finns en formell ”rätt” för arenan att verka inom området. Social legitimitet omfattar att det finns en
trovärdighet och acceptans för arenan. Att uppnå en legitimitet inom detta område är svårt, eftersom det
redan pågår verksamhet inom detta område bland ett stort antal olika aktörer. Legitimiteten beror av en
bred acceptans och ett väl förankrat berättigande.

I slutändan är en nationell samverkan för svensk skoglig sektor en förutsättning för att uppnå legitimitet i
det svenska samhället. Vem som skulle kunna ta rollen som oberoende nationell samordnare måste
diskuteras vidare. Som beskrivits ovan, föreslår Skogsutredningen att en nationell samordnare bör vara
politiskt oberoende, med en hög kompetens inom både sakfrågor och processledning samt inte vara
begränsad av tillhörigheten till en organisation.

Vi har ovan dragit slutsatsen att det nationella skogsprogrammet i sin nuvarande utformning inte
kan fylla rollen som en arena för dialoger kring samverkan av metoder och målsättningar vad
gäller indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med en bred förankring i det svenska
samhället. Med ett tilläggsuppdrag, utformat i linje med förslaget enligt ovan, och lett av en
oberoende nationell samordnare, skulle dock det nationella skogsprogrammet kunna härbärgera
en arena för nationell samverkan för svensk skoglig sektor.
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9. Hur kan MDF bidra till att skapa framtidens arenor?
MDF är ett tidsbegränsat forskningsprogram och kan i sig inte utgöra en varaktig arena för nationell
samordning av svensk skoglig sektor. Inom MDF kan man dock ge rekommendationer och förslag om en
arena för nationell samordning av svensk skoglig sektor, genom att:
•
•
•
•

Ge förslag på utformning
Ge förslag på medverkare
Visa på hinder och möjliggörare
Förmedla synpunkter mellan näringen, forskningen, myndigheter, naturvårdsorganisationer m. fl.

Forskningen inom MDF skulle konkret kunna bidra till utveckling av digitala planeringsverktyg som i sin
tur kan bidra till ökad visualisering och därmed förbättrade förutsättningar och diskussionsunderlag för
dialog och samverkan.

10. Slutsatser och förslag

Vi har i denna rapport redovisat argument för att det finns ett stort behov av nationell samordning
vad gäller metodik för bedömningar och målsättningar för hållbarhet för framtida utveckling inom
svensk skoglig sektor.
Vi ger förslag på utformningen av arenor för en nationell samverkan för hållbarhetsbedömningar
vad gäller olika framtida alternativ för svensk skoglig sektor.
Vi föreslår att det nationella skogsprogrammet med ett tilläggsuppdrag, utformat med inspiration
från andra framgångsrika arenor, till exempel Luftkonventionen, och lett av en oberoende
nationell samordnare, skulle kunna härbärgera en nationell arena för dialoger kring samverkan
av metoder och målsättningar vad gäller indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med
en bred förankring i det svenska samhället.
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