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Regionalt skogsprogram för Jämtlands län – underlag om miljö och klimat 
 
Under 2019 ska ett regionalt skogsprogram utarbetas för Jämtlands län. Programmets 
strategi ska utgå från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och bygga på 
bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan intressenter i skogens 
hela värdekedja. 
 
Som underlag till detta har här sammanställt gemensamma beröringspunkter finns, 
strategidokument, nätverk, beslutsfunktioner etc och exempel på motstående intressen 
behöver överbryggas. 
 
Underlaget framtaget av Länsstyrelsens Ingemar Näslund (vattenfrågor), Per Sander och Pär 
Hedberg (naturvård), Malin Fuchs (grön infrastruktur), Katarina Johansson (kulturmiljö), 
Lina Wold (klimatanpassning) och Lars Jonsson (energiomställning), 

Vilka gemensamma beröringspunkter finns 

Den nya energi- och klimatstregin pekar ut skogen som ett av fem fokusområden, utifrån 
att skogen utgör en viktig kolsänka i länet och att skogen kan bidra med förnybara råvaror 
inklusive drivmedel. 
 
Den svenska skogen lagrar kol både i växande träd och i mark. Därför tar skogen upp mer 
koldioxid än vad som avgår och den sägs därmed fungera som kolsänka. Därför sägs skogen 
fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnybara råvaror som kan ersätta 
fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning 
av utsläppen av växthusgaser.  
 
Det är viktigt att fundera kring tidsperspektiven. På lång sikt (100 år) är det balans mellan de 
utsläpp som förbränning av skog ger och upptaget av ny skog. Men på kort sikt (20-30 år och 
Parisavtalet), så ger förbränning av biobränsle från skog ökade mängder koldioxid i 
atmosfären. Det behöver beaktas i alla diskussioner kring skogen som resurs för förnybar 
energi.  
 
En hållbar tillväxt av skog och biomassa samtidigt som vi tar ut så mycket som möjligt ur 
skogen för att skapa olika typer av träkonstruktioner i beständiga byggnadsverk är önskvärt. 

  
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2019-01-15 
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Då är kolet lagrat i husstommar, väggar, broar etc. Det kan ju sägas vara bättre att kol lagras 
i träkonstruktioner som kanske har en livslängd på 200 år jämfört med i ett träd som 
avverkas efter 70 år. 
 
För att skogen ska fortsätta att leverera nyttigheter är det även viktigt att anpassa skogen till 
ett förändrat klimat som kan innebära både ökad tillväxt och ökad risk för skador. Biologisk 
mångfald, exempelvis genetisk variation hos skogsträden, kan bidra till bättre anpassade 
skogsekosystem.1 
 
Levande skogar ett av länets prioriterade miljömål. De utmaningar som beskrivs i 
miljömålsprogrammet är: 
 Bevara och utveckla natur- och kulturvärden, inklusive biologisk mångfald 
 Implementera skonsammare och bättre anpassade brukningsmetoder 
 Skydda naturliga skogsmiljöer och speciellt de unika kalkbarrskogar som Jämtlands 

län har ett internationellt ansvar för 
 Skapa en utveckling mot grön infrastruktur för att minska fragmenteringen av 

populationer och livsmiljöer på landskapsnivå 
 Möjliggöra ekonomiska resurser för att ersätta privata markägare med hög andel 

nyckelbiotoper 

Både i ett nationellt och europeiskt perspektiv har Jämtlands län ännu en unik skatt av 
skogar med höga naturvärden. Riksskogstaxeringens statistik över skogsmarken utanför 
skyddade områden visar att Jämtland är det län (tillsammans med Gotland) med högst andel 
skogsmark över 120 år. Nedanför gränsen för fjällnära skog är denna andel 22 procent 
(medelvärde för åren 2010–14). Detta återspeglas också i motsvarande statistik över andel 
skog med naturskogskaraktär (2–3 procent). Jämtlands län har också hög andel oskyddade 
nyckelbiotoper och är tillsammans med Norrbotten det län där störst areal nya 
nyckelbiotoper registrerats under 2014–2015. Skogarna hyser ännu mycket höga 
naturvärden och en biologisk mångfald, kanske utan motstycke i Europa.2 
 
Skogsbruket påverkar andra miljömål också 
Skogsfrågan berör inte bara målet Levande skogar utan även andra mål såsom Begränsad 
klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och 
vattendrag. 
 
Skog och vatten 
Länsstyrelsens vattenenhet har sedan lång tid arbetat med frågor kring vattenvård i 
skogsbruket. Enheten har tillsammans med Skogsstyrelsen och näringen drivit och varit 
involverad i åtskilliga kampanjer/dialoger/utbildningar när det gäller vattenvård och 

                                                 
1 Energi och klimatstratetgi 2020-2030. Intern remissversion 
2 Så når vi miljömålen i Jämtlands län 
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vattenhänsyn i skogsbruket. I dagsläget driver Länsstyrelsen projektet Triple lakes som 
handlar om vattenvård i sjöarna Näkten, Locknesjön och Revsundssjön med omgivningar. I 
projektet ingår dialog med och utbildning av skogsägare (Norrskog, studiecirklar, 
exkursioner, demonstrationsområden). I projektet deltar också SCA och Kyrkans 
skogsförvaltning aktivt genom att åtgärda vandringshinder vid vägtrummor med mera. 
Länsstyrelsen deltar också i Skogsstyrelsens LIFE-projekt Grip on Life. Projektet har nyligen 
startat och är inriktat på att, i olika avseenden, ytterligare utveckla arbetet med vattnen i 
skogslandskapet, framför allt inom våra Natura 2000-områden. 
Utöver detta deltar enheten i ordinarie myndighetsutövning när det gäller skogsbrukets 
hänsyn till vattenmiljöerna. Vi tar bland annat fram underlagsmaterial som visar vilka vatten 
som har höga naturvärden och där särskild hänsyn bör tas.  
Fortsatt utveckling 
En stor del av dagens vattenvårdsarbete utgår från Ramdirektivet för vatten, EU:s särskilda 
lagstiftning som syftar till att säkra och förbättra vattenkvalitet och naturvärden. Inom 
ramen för detta utarbetas vattensystemplaner för sammanlagt 21 delavrinningsområden i 
länet. Avsikten är att, med utgångspunkt från nyttjande och naturvärden, successivt 
genomföra dialog-möten med skogsägare i varje delavrinningsområde. Avsikten är att höja 
den generella kunskapsnivån om vattendragens och sjöarnas betydelse och naturvärde i 
skogslandskapet och skogsbrukets påverkan på vattenmiljöerna. Vidare behöver vi öka 
insikterna om behovet av restaurering av skador från flottningen och om turistfiskets 
betydelse och möjligheter för landsbygdsutveckling.  
Inom det ordinarie myndighetsarbetet behöver underlagen för akvatiska naturvärden 
ytterligare förbättras. Vidare behöver de i större utsträckning bli tillgängliga för andra 
myndigheter och för skogsnäringen. Avsikten är också att ytterligare utveckla samarbetet 
mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen när det gäller vattenfrågor.  
De aktiviteter som löper inom ramen för EU-projekten Triple lakes kommer att fortgå under 
de närmaste åren.  
Sett i ett klimatförändringsperspektiv är det också viktigt att länets skogsbruk och 
myndigheter aktivt deltar i den teknikutveckling som kommer att krävas. Ett varmare och 
våtare klimat ställer nya krav på hållbar metodik för avverkning, transporter samt skogsvård 
och vägbyggande. Sannolikt finns flera fördelar med att ligga i framkant när det gäller den 
utvecklingen. 
Av allt att döma kommer dikning och markavvattning att ytterligare aktualiseras i en nära 
framtid. Även här gäller att insatser inom detta område behöver ses över ur ett 
hållbarhetsperspektiv så att ytterligare negativ påverkan på sjöar och vattendrag undviks. 
 
Vad kan Länsstyrelsens vattenenhet bidra med som kan vara intressant för 
skogsprogrammet? 

• Kunskap om och erfarenhet av vattenvård i skogslandskapet sett i ett hållbarhetsperspektiv 
• Erfarenheter från dialogprocesser myndigheter – markägare inom ramen för ”skog och 

vatten” 
• Idéer om utveckling av ytterligare kompetens, metodik och samarbeten inom ämnesområdet 
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Kulturmiljö 
Jämtlands län är ett utpräglat skogslän, där skogsindustrin är av stor betydelse. I skogslänen har 
skogsbruket varit den näring som orsakat flest rapporterade skador på fornlämningar.  De senaste 
årens arbete som länsstyrelsen gjort har lett till förbättringar. Men fortfarande återstår mycket 
arbete för att minska skadorna på forn- och kulturlämningar. 

För att underlätta för skogsägare och entreprenörer har länsstyrelsen arbetat med att förenkla och 
förbättra rutiner i samband med skogsbruksåtgärder. Länsstyrelsen, tillsammans med Skogsstyrelsen 
arbetar aktivt med att informera och utbilda skogsstyrelsetjänstemän, avverkningsplanerare och 
maskinförare om kulturmiljöhänsyn vid skogsbruk.  

 
Klimatförändringarnas påverkan på skogen och skogsbruket  
Effekten av klimatförändringarna har ofta tydliga regionala skillnader och resultatet av de många ofta 
motverkande förändringarna är svårbedömt. I stort kan man ändå förutse att tillväxten i länets skogar 
kommer att öka men även att risken för olika typer av skador på skogen kommer att öka. Ökade 
nederbördsmängder och kortare perioder med tjäle kommer att försämra markens bärighet och medföra 
svårigheter vid avverkning och andra maskinella ingrepp. 
Medeltemperaturen i Jämtlands läns förväntas öka med 3–5 grader inom de närmsta 100 åren och 
nederbörden förväntas öka över alla säsonger utom sommaren. Detta kan innebära längre torra perioder 
under sommaren. Brandrisksäsongen bedöms förlängas (undantaget fjällområdena) och frekvensen 
av år med minst en högriskperiod ökar med uppemot 40 procent i de sydöstliga delarna av länet. 
 
Mildare vintrar med en ökad nederbördsmängd kan möjligen öka risken för snöbrott då det blir allt 
vanligare med temperaturer nära noll grader. Snöbrott kan leda till avbrutna toppar och skadade 
stammar. Vid stora skador måste träd tas rätt på och gallras ut. 
 
Trots att det är svårt att förutspå hur klimatförändringarna kommer att påverka vindarna så kan det antas 
att stormskadorna kommer att öka även i Jämtlands län. Samtidigt som vindarna ökar så blir 
skogsbestånden allt mindre stormfasta på grund av kortare tjälperioder, fuktigare marker och att den 
ökade tillväxten ger högre och mer frodvuxna träd. Det är därför extra viktigt att det finns användbara 
ledningsgator för vattnet att transporteras inom. 
I länet finns cirka 60 hektar skog per kilometer väg. I relation till de stora arealer som skogsproduktionen i 
länet omfattar så är detta förhållandevis lite väg3. Det innebär att man i stor utsträckning är beroende av 
att kunna köra maskiner på tjälad mark vintertid. I takt med att tjälperioderna blir kortare kommer 
skogsbilvägnätet att behöva byggas ut och rustas upp för att hålla god kvalitet i framtiden, bland annat 
genom förstärkning av vägkroppen och iläggning av fler och större vägtrummor. Minskat tjäldjup, höga 
flöden och temperaturpendling vid nollan kan påverka länets skogsbilvägar. En högre medelnederbörd 
kommer sannolikt att leda till våta och mättade marker. Risken för körskador från användning av 
skogsbruksmaskiner och vid transport av timmer kommer mest troligt att öka. Körskador kan även skada 
biologisk mångfald om naturliga våtmarker och vattendrag får ta emot slam och humus. 
 
Skogen en viktig funktion inom klimatanpassningsarbetet 
Skogens komplexa struktur har stor inverkan på hur klimatförändringarna påverkar livet i 
och omkring skogen. Skogen har stor betydelse för det lokala klimatet och ger 

                                                 
3 Tobias Eliasson, Skogsstyrelsen. 2017 
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oss människor många fördelar som människan annars kanske skulle behöva 
konstruera, till exempel genom att: 
- dämpa vinden 
- jämna ut temperaturskillnaden mellan dag och natt 
- minska evaporation och transpiration från mark- och markvegetation 
- hindra en del av nederbörden att nå marken 
 

Strategidokument 
 
Miljömålsprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen. Det beskriver de största utmaningarna 
för att nå länets prioriterade miljömål, och ger förslag på åtgärder som behöver göras och 
vilka aktörer som berörs. Kopplat till programmet ska en handlingsplan för länsstyrelsen och 
kommunerna tas fram under 2019. 
  
Energi- och klimatstrategin. Nuvarande strategi är framtagen av Länsstyrelsen och Region 
JH. Strategin revideras av Länsstyrelsen och Region JH under 2018-2019. Nya strategin 
beskriver fokusområden, mål, förslag på åtgärder. Kopplat till programmet ska en 
handlingsplan för länsstyrelsen och kommunerna tas fram under 2019. Skogen är ett av fem 
fokusområden. 
 
Strategi för formellt skydd av skog  
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar utifrån riktlinjer i den nationella strategin för 
formellt skydda skog som Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsen har tagit fram 
år 2017. Tanken är att länsstyrelsen och skogsstyrelsen gemensamt skall ta fram en regional 
strategi som bygger på den nationella under år 2019. Den nationella strategin anger ett mål 
för Jämtlands län om att 1,9% av skogsmarken nedanför den fjällnära gränsen ska vara 
formellt skyddad år 2020.Grunden för detta arbete är de s k värdetrakter för var i 
skogslandskapet det finns höga koncentrationer av naturvärden och s k värdekärnor. 
Strategin och värdetrakterna är framförallt ett viktigt verktyg i prioriteringsarbetet vilka 
områden som skall väljas ut för formellt skydd.  
 
Vattensystemplaner  
Avsikten är att, med utgångspunkt från nyttjande och naturvärden, successivt genomföra 
dialog-möten med skogsägare i varje delavrinningsområde. Avsikten är att höja den 
generella kunskapsnivån om vattendragens och sjöarnas betydelse och naturvärde i 
skogslandskapet och skogsbrukets påverkan på vattenmiljöerna.  
 
Handlingsplan för klimatanpassning i Jämtlands län 
Under 2018 togs besluts om att bryta ut klimatanpassning ur den tidigare regionala energi- 
och klimatstrategin. En handlingsplan för klimatanpassning kommer därför 2019 att 
utformas tillsammans mellan Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och 
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länets kommuner. Målet längre fram är att även inkludera näringsutövare inom skogsbruk in 
i handlingsplanen.   
 
Handlingsplan för gröns infrastruktur  
Länsstyrelsen i Jämtlands arbetar sedan några år tillbaka med att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet utförs på uppdrag av regeringen. 
Grön infrastruktur definieras som ”nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande”. Grön infrastruktur omfattar såväl 
landmiljöer som vattenmiljöer. Begreppet förklarar hur naturen hänger ihop genom 
ekologiska samspel i hela landskapet. Om naturen hänger ihop kan djur, växter och svampar 
leva och frodas samt spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska 
fungera.  

 
Syftet med handlingsplanen för grön infrastruktur är att ta fram ett underlag för hur arbetet 
med att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen ska se ut i Jämtlands län. 
Handlingsplanen kan ligga till grund för planering och prioritering av insatser från olika 
aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse för berörda 
miljökvalitetsmål samt möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. Handlingsplanen blir 
ett ramverk för arbetet med att behålla och utveckla biologisk mångfald och mångfunktion-
alitet i landskapet.  
 
Sammanfattningsvis handlar arbetet med grön infrastruktur om; 

• att bevara den biologiska mångfalden 
• att ge ett geografiskt perspektiv på alla de landskapsanknutna miljömålen samt 

miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
• att samordna och effektivisera befintliga insatser – åtgärder ska utföras där de gör 

mest nytta!  
• frivillighet, samverkan och dialog 
• att ta fram planeringsunderlag 
• att för en hållbar mark- och vattenanvändning samt en hållbar fysisk planering 

behövs ett landskapsperspektiv 
• att främja ekosystemens status och förmåga att återhämta sig från förändringar, t.ex. 

klimatförändringar 
• att uppmärksamma tidigare förbisedda landskapssammanhang 
• att stärka ekosystemtjänster som är viktiga för samhället  
• att se helheten i landskapet 

 
Kulturmiljö 
Stora delar av Jämtlands län saknar idag ett aktuellt planeringsunderlag vad gäller forn- och 
kulturlämningar. Ett stort antal lämningar är ännu ej upptäckta och därför inte registrerade. För att 
värna och skydda både de kända och okända fornlämningarna i länet arbetar länsstyrelsen för ett 
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aktuellt och länstäckande kulturmiljöregister. Detta gör bland annat genom att bedriva inventeringar 
av forn- och kulturlämningar. 

 
Jämställdhetsstrategi 
Relevant bl a när det gäller kompensförsörjning 
 
Friluftslivsuppdraget 
 

Nätverk beslutsfunktioner etc.?  
 
 
Klimatråd Jämtlands län  
Klimatråd Jämtlands län bildades hösten 2015 med syfte att bidra till att på ett effektivt sätt 
göra länets energiomställning och klimatanpassning framgångsrik. Klimatrådet leds av en 
styrgrupp där olika intressen i länet finns representerade, från kommuner, näringsliv 
inklusive lantbruk och besöksnäring, Skogsstyrelsen och Trafikverket. Klimatrådets 
medlemmar, som alla undertecknat en avsiktsförklaring om att bidra till att nå länets 
klimatmål, ingår samverkansgruppen. 
 
Idag deltar 45 aktörer i klimatrådets samverkansgrupp som formerat fyra olika 
arbetsgrupper: energieffektivisering, klimatanpassning, livsstilsförändring samt biodrivmedel 
och transporter. Klimatrådet förvaltas gemensamt av Länsstyrelsen och Region Jämtland 
Härjedalen. Det löpande arbetet drivs av ett sekretariat bestående av två personer, från 
länsstyrelsen respektive regionen. Ambitionen är att under 2019 utvidga Klimatmålet till ett 
klimat- och miljömålsråd där även de regionalt prioriterade miljömålen ska hanteras. 
 
Forum för Levande skogar 
Ett nätverk som träffas 1-2 gånger per år. Arbetet leds av Skogsstyrelsen. Syftet med 
träffarna som sker i fält, är att sprida goda exempel på hållbart skogsbruk. Någon aktör 
arrangerar träffen och får på så sätt stå i centrum och visa upp sitt arbete med hållbart 
skogsbruk. I samband med träffen så bestäms nästa värd och datum. Forumet är öppet för 
nya aktörer och personer. Teman och värdar hittills: Naturvårdande skötsel av tallskagar 
(StoraEnso), skötsel av forntida miljöer (Härnösands Stift/Länsstyreslen), skötsel av 
tätortsnära skog (Östersunds kommun), minskade körskador (SCA Skog AB), tillämpning av 
målbilderna för god miljöhänsyn (Norrskog), naturvärdesbedömning samt kultur- och 
naturmiljövårdande insatser (Sveaskog). 
 
Sektorsrådet 
Det skogliga sektorsrådet för mellannorrland är ett forum för dialog mellan de större 
skogliga aktörerna i mellannorrland: bolag, skogsägarföreningar, myndigheter och 
intresseorganisationer. Sektorsrådet träffas 3 gånger per år under heldagar och 
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skogsstyrelsen håller samman det hela och kallar till möten som leds av regionchefen. 
Mötena har olika teman och inbjudna gäster kommer och håller dragningar på aktuella 
ämnen. Det finns möjlighet för organisationerna att föra dialog och lyfta olika 
frågeställningar.   
 
Projekt klimatanpassning 
Interregprojektet ”Skoglig anpassning för ett ändrat klimat” syftar till att öka kunskapen hos 
aktörer inom skogsnäringen om klimatets påverkan på skogen samt hur skogsbruket ska 
bedrivas på ett hållbart sätt i framtiden. Ett projekt mellan Skogsstyrelsen i Jämtland och 
Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Vattenvård och vattenhänsyn i skogsbruket: 
 Länsstyrelsens vattenenhet arbetar sedan lång tid med kampanjer/dialoger/utbildningar när 
det gäller vattenvård och vattenhänsyn i skogsbruket inklusive projektet Triple Lakes (I 
projektet ingår dialog med och utbildning av skogsägare, åtgärda vandringshinder vid 
vägtrummor med mera) och som deltagare i Skogsstyrelsens projekt Grip on Life (utveckla 
arbetet med vattnen i skogslandskapet, framför allt inom våra Natura 2000-områden) 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen ingår i en nationell arbetsgrupp för skogsfrågor genom Kulturmiljöforum 
(KMF). Denna grupp arbetar för en ensa och få en likartad hantering av skogsärenden i alla 
län. I det skogliga kulturmiljönätverket nord (SKUM), hanteras skogsfrågor och 
erfarenhetsutbyte genom bland annat årliga träffar. Länsstyrelsen ingår även i Kraftsamling 
för kulturmiljöer i Jämtland och Västernorrland. Där har myndigheter och skogsbranschen i 
Jämtlands och Västernorrlands län enats för en gemensam kraftsamling och arbetar för en 
nollvision 2020.  
 
Rennäringsdelegationen, viltförvaltningsdelegation och fjälldelegationen 
är andra viktiga funktioner som finns med koppling till skogsfrågan. 
 

Vilka motstående intressen behöver överbryggas?  

Viktigt att lyfta frågan om skogens förädlingsvärde och avvägningar mellan produktion av 
biodrivmedel från skogsråvara (”att elda upp skogen”) kontra produkter med högre 
förädlingsvärden (sågade och hyvlade trävaror, massa och papper). Möjligheterna att 
producera biodrivmedel som biprodukt till massaframställning etc? Vad händer med kol- och 
näringsbalansen om vi lyfter bort GROTen från skogsmarken för att tillverka biodrivmedel? 
Allt fler intressen och i större utsträckning gör anspråk på skogens nyttor. Hur ska skogen 
räcka till allt? När och i vilken utsträckning skall olika intressen ha företräde och när kan de 
kombineras. Intressekonflikten i stort mellan markägarnas anspråk på sin skogsegendom och 
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de allmänna intressenas anspråk på skogen som en del av vår gemensamma natur är tidlös 
och måste balanseras.   
 
De enskilda skogsägarna och naturvården 
Framförallt skogsägarrörelsen och enskilda markägare framför kritik mot myndigheterna 
som ibland är generell kring struktur och lagstiftningen. Kritik riktas ibland också mot 
tillämpningen av lagstiftning och genomförande av skog-och naturvårdspolitiken. Ibland 
bottnar kritiken i att myndigheterna agerar när rättsläget är oklart, t ex gällande 
avverkningsförbud i fjällnära skog och när artskyddsförordningen tillämpas. Det finns också 
en misstro mot själva politiken och dess målsättningar om behovet av naturskydd som leder 
till att man ifrågasätter arealmål och det statliga naturskyddet överhuvudtaget. Under ytan 
finns alltid konflikten att staten har synpunkter och önskemål beträffande 
markanvändningen hos enskilda skogsägare, denna accentueras i samband med att 
nyckelbiotoper pekas ut eller när avverkningar stoppas då markägare lämnar in anmälan om 
avverkning eftersom myndigheterna har tänkt sig ett naturskydd här. Nyckelbiotopsfrågan 
har blivit så het eftersom skogscertifieringen FSC och PEFC i sina regelverk anger att man 
inte får ta emot virke från nyckelbiotoper om man är certifierad. Eftersom utpekandet av 
nyckelbiotop inte har någon rättsverkan går det inte att överklaga eller få någon ersättning 
för denna och har man mycket nyckelbiotop inom sin fastighet kan det bli kännbara effekter. 
De enskilda skogsägarna anser att det skall kopplas ersättning till om man får nyckelbiotoper 
utpekade på sin mark. Staten har försökt lösa frågan genom att prioritera områdesskydd på 
fastigheter med stor andel nyckelbiotop.  
 
Skogsägare framför inte sällan synpunkterna att arbetet med områdesskydd innebär 
konsekvenser för landsbygden på så sätt att fastigheter minskar i värde, svårigheter att låna i 
bank, försvårande att genomföra generationsväxlingar, ofördelaktiga skattekonsekvenser 
mm. Dessa omständigheter är inte tillräckligt dokumenterade eller undersökta och 
länsstyrelsen och skogsstyrelsen har svårt att bedöma i vilken omfattning detta är reella 
problem. Det kan finnas behov att studera dessa frågor lite djupare. Emellanåt framförs 
kritik mot myndigheternas arbetsmetoder, t ex publicering och öppenhet på nätet om kända 
naturvärden men också varför vi inte köper fastigheter som är till salu istället för att 
kontakta markägare som har fastigheter som inte är till salu. I viss mån förekommer rena 
felaktigheter och osaklig kritik och kunskapen hos den breda allmänheten eller för den delen 
hos många skogsägare är inte alltför god kring villkoren och vad som gäller kring 
områdesskydd. Ett faktum är att många skogsägare är mycket mer positiva efter varit med 
om en reservatsbildning än vad man var innan den satte igång.  
   
Storskogsbruket och naturvården 
Ett annat område där oenighet och diskussion förekommer handlar om de frivilliga 
avsättningarna som politiken har satt upp mål för. Tanken med skogspolitiken är frihet under 
ansvar och att skogssektorn har ett sektorsansvar för att nå miljömålet ”Levande skog” där 
det finns etappmål om att öka de frivilliga avsättningar från skogsbruket med flera 
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hundratusen hektar. Dessa avsättningar har inte brutits ner på skogsägarkategorier eller på 
län, ingen har koll på hur mycket dessa är eller om de ökar eller minskar. Storskogsbruket 
redovisar numera sina avsättningar öppet och har företagsspecifika målsättningar. Kritik från 
den ideella naturvården som också skogsägarföreningarna stämmer in är att storskogsbruket 
fritt kan flytta sina frivilliga avsättningar som inte har nyckelbiotopsstatus inom företaget 
och detta gör man i princip utan insyn och kontroll. Genom markaffärer där frivilliga 
avsättningar säljs uppstår en osäkerhet om långsiktigheten och hur storskogsbruket 
egentligen ser på sitt sektorsansvar. 
 
Höga naturvärden och potential, hot och kombinerad nytta 
 I ett globalt perspektiv är bandet med den fjällnära skogen värd att uppmärksamma. Den 
fjällnära skogen är i ett historiskt perspektiv relativt orörd, visserligen påverkad i sen tid av 
skogsbruk men inte på samma sätt som i södra Sverige. Det förekommer fortfarande större 
sammanhängande partier äldre skogar på tusentals hektar i Jämtland utan eller med få vägar 
eller hyggesingrepp. Dessa skogar är en förlängning av taigan och i ett perspektiv av Grön 
infrastruktur väl värd att framhålla. Stora klövviltstammar är ett underskattat problem både 
från produktions- och naturvårdsperspektivet. Stora klövviltsstammar leder till problem att 
få till stånd lövföryngring och i ett längre perspektiv äldre och döda lövträd vilka många arter 
är beroende av för sin överlevnad. Det finns en akut brist på äldre lövträd i landskapet 
nedanför fjällbjörkskogen som till delar beror på skogsbrukets tidigare negativa syn på 
lövträd men i senare tid alltför stora älgstammar.  
 
Beträffande frågan om man kan öka uttagen av virke utan att det påverkar biologisk 
mångfald är svår att besvara för den hänger mer samman med förvaltningen av skogen i 
stort och dess skötsel. Det finns generellt långt större potential att öka produktionen på de 
97-99 % av den produktiva skogen nedanför fjällkedjan som inte är skyddad än att på 
marginalen välja att bruka skog som borde bli avsatt som reservat p g a sina höga 
naturvärden. Det är brist på äldre avverkningsmogen skog i norrland och mycket av den 
skogen har höga värden eftersom den sällan har varit påverkad av modernt trakthyggesbruk- 
här finns en konflikt.  
 
Inom naturvården ser vi eventuellt potential att i s k kalkbarrskogar och näringsrika 
granskogar kunna förena försiktigt brukande genom alternativa skogsbruksmetoder med att 
bevara naturvärden. Det är då viktigt att marken är kontinuerligt bevuxen med träd och att 
vissa träd kan tillåtas bli riktig gamla i beståndet. Här kan eventuellt bevarandevärden och 
skogsbruk gå hand i hand men det behövs mer kunskap kring detta. Här kan ofta naturliga 
föryngringsmetoder med fördel användas utan att planering och markberedning är 
nödvändig. 
Ett område som inte har diskuterats men där det skulle finnas både naturvärden att 
återskapa och vinna i kombination med skogsbruk är de alltmer igenväxande myrområdena i 
länet. Sakta men säkert blir öppna ej trädbevuxna myrområden alltmer sällsynta och de 
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naturvärden som är kopplade till dessa blir sällsynta. Man skulle kunna titta på om detta är 
en potential för kombinerad nytta. 
 
Det finns behov av att titta på vad en rejäl minskning av klövviltet, satsning på bättre 
skogsvård och gallringar, intensivskogsbruk och förädling av skog, tillvarandetagande av grot 
skulle ge oss för handlingsutrymme och volymer innan man diskuterar minskade ambitioner 
då det gäller avsättningar för naturvården.            
En trend som kan komma att påverka biobränslesektorn för trädbränslen inom 
fjärrvärmenät i framtiden är framväxandet av solvärmeanläggningar med lagringskapacitet 
över säsongerna. Detta kan komma innebära en kraftigt minskad efterfrågan på trädbränsle 
och att det endast kommer vara aktuellt med trädbränslen under vintersäsongen och kanske 
endast som spetslast. Solvärmeanläggningar innebär mycket billigare drift, investeringar, 
minskat transportbehov och samt mycket mindre ytbehov för produktion.  
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