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Ett händelserikt år för  
Skogsstyrelsen

Under 2016 har Skogsstyrelsen fokuserat på skoglig dialog, 
e-tjänster och uppdragsverksamhet. Alla är områden som 
innebär att vi verkar genom andra för att uppnå positiva 
effekter i skogen. 

Skogen fortsätter att vara en aktuell samhällsfråga, inte 
minst när det gäller att bidra till Sveriges miljömål, 
klimatpolitiken och omställningen till en bioekonomi. Det 
finns exempelvis en stark koppling mellan skogen och flera 
av de globala hållbarhetmålen inom Agenda 2030 som 
presenterades under 2016. 

Via det nationella skogsprogrammet finns goda möjligheter 
att öka skogens samhällsnytta och få ett bättre uppfyllande 
av de skogspolitiska målen. Skogsstyrelsen är med och stöttar arbetet och har lämnat förslag 
till åtgärder som syftar till att genomförandet av skogsprogrammet ska kunna komma igång 
på ett bra sätt.

Vi ser flera positiva förändringar inom skogsbruket 2016. Föryngringarnas kvalitet har 
förbättrats, till stor del beroende på att andelen plantering fortsätter att öka. Även röjningen 
ökar, men trots detta fortsätter arealen med omedelbart röjningsbehov att stiga. Vi ser 
också att huvuddelen av planteringarna görs med gran, vilket är en anpassning till de 
betesskador  som är ett stort problem i ungskogar. För att komma tillrätta med betesskadorna 
behöver vi förbättra balansen mellan klöviltstammarnas storlek och fodertillgången. Såväl 
andelen tallföryngring som avskjutningen behöver öka. Allvarligast är läget i Götaland där 
skadenivåerna är helt oacceptabla. 

Vi ser även tendenser till en förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket, men fortfarande är 
det för tidigt att ge svar på vilken effekt de senaste årens arbete med gemensamma målbilder 
för miljöhänsyn har fått. Under 2016 fortsatte arbetet med att implementera målbilderna och 
ett antal nya målbilder har tagits fram tillsammans med skogssektorn.

Det övergripande målet för Skogsstyrelsen har liksom föregående år varit ”vi verkar genom 
andra för att uppnå effekter i skogen”. För att nå detta mål har vi arbetat med fyra prioriterade 
fokusområden: 

• Ökad användning av e-tjänster och skogsstyrelsen.se

• Ökad volym skogliga tjänster inom Uppdragsverksamheten

• Tydliga effekter av sektorsdialog

• Tydliga effekter av objektsvisa dialoger.

Vi har lyckats bra med ambitionen att öka användningen av våra e-tjänster och 
skogsstyrelsen.se. Användningen av Mina sidor, karttjänsterna och ett urval sidor på 
skogsstyrelsen.se ökade med närmare 20 procent. Vi använder också alltmer e-tjänsterna i 
dialogen med skogsägare och informerar om hur de kan användas. 

Utfallet för de skogliga tjänsterna inom vår uppdragsverksamhet blev inte på den nivå som 
vi hade planerat. En anledning till detta är troligen en minskad efterfrågan på röj- och 
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motorsågsutbildningar. Däremot såg vi under senare delen av 2016 en positiv utveckling när 
det gäller våra arbetsmarknadsuppdrag, där vi slutit flera avtal med Arbetsförmedlingen för 
att bidra till att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få in en fot i arbetslivet. 

När det gäller antalet genomförda sektorsdialoger och objektsvisa dialoger nådde vi inte 
riktigt upp till vår ambition. Men utfallet av de dialoger som genomförts är sammantaget 
mycket positivt och utbytet upplevs som mycket givande av de allra flesta.  

Att handlägga avverkningsärenden med efterföljande tillsyn enligt skogsvårdslagen och 
miljöbalken, tillhör Skogsstyrelsens mest omfattande arbetsuppgifter. För sjätte året i rad har 
antalet förelägganden och förbud om miljöhänsyn ökat. 

År 2016 var första året som Skogsstyrelsen har bedrivit systemtillsyn enligt miljöbalken. 
20 tillsynsbesök har genomförts och de vanligaste bristerna som upptäcks handlar om att 
verksamhetsutövaren saknar riskbedömning och ett fullgott system för uppföljning. Genom 
tillsynen kan vi uppmärksamma verksamhetsutövaren på dessa brister som då kan rättas till i 
deras egna system för egenkontroll. 

Vi har även ansvaret för tillsyn enligt virkesmätningslagen och timmerförordningen. Totalt 
kontrollerade Skogsstyrelsen 34 importörer och sju virkesköpande företag under året. Av 
dessa har vi godkänt 32, vilket är en klar förbättring från föregående period då knappt hälften 
av företagen hade godkänts vid kontrollperiodens slut. Att fler företag blir godkända snabbare 
kan delvis bero på att importföretagen blivit mer medvetna om den nya timmerförordningen.

Inför 2017 har Skogsstyrelsen tagit fram en samlad tillsynsplan som omfattar alla 
tillsynsområden och beskriver mål, prioriteringar och vilka tillsynsinsatser som ska 
genomföras. 

Artskyddsreglerna i skogen har varit en aktuell och debatterad fråga under 2016. I juni 
presenterade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket gemensamma riktlinjer för handläggning 
av artskyddsärenden i skogen och i november avslutade vi vårt gemensamma projekt 
”Artskydd i skogen” som haft fokus på hur vi som myndigheter tillämpar artskyddsreglerna. 
Det här är ett viktigt arbete som kommer att fortsätta under 2017. 

En annan fråga som präglat den skogliga debatten är nyckelbiotoper och hur handläggningen 
och rutinerna kring dessa bör se ut. I september presenterade vi en nulägesbeskrivning som 
beskriver hur Skogsstyrelsen jobbar med nyckelbiotoper, olika intressenters synpunkter och 
slutsatser om problem och möjligheter. Under 2017 inleder vi en bred samverkansprocess för 
att skapa samsyn kring hur arbetet med de viktiga nyckelbiotoperna kan utvecklas. 

Ytterligare en viktig samverkansprocess som inleds med skogssektorn 2017 handlar om 
skogsproduktion. Syftet är att arbeta fram dels ett tydligare ställningstagande för ökad 
skogsproduktion i Sverige, men också att diskutera vilka åtgärder som vi tillsammans behöver 
genomföra. Samverkansprocessen tar avstamp i den kunskapsplattform för skogsproduktion 
som Skogsstyrelsen publicerade 2016 och som beskriver tillståndet i skogen, problem och 
tänkbara insatser och åtgärder. 

Ekonomiskt sett har 2016 varit ett besvärligt år för Skogsstyrelsen, men avslutades trots 
detta med en budget i balans. Vi har lyckats väl med de åtgärder som vi satt in under året 
för att komma tillrätta med ett hotande underskott och går nu in i 2017 med ett mindre 
anslagssparande.

Herman Sundqvist
Generaldirektör
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1 Skogspolitiken och  
Skogsstyrelsens uppdrag 

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet under regeringen och har i uppgift att verka för att 
landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen 
kan uppnås. De skogspolitiska styrmedlen inkluderar bland annat kunskapsöverföring/
rådgivning, tillsyn, inventeringar, ekonomiskt stöd och uppdragsverksamhet. Skogsstyrelsen 
följer skogarnas och skogsbrukets utveckling i enlighet med sektorsansvaret. Skogsstyrelsen 
ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt nås och har även ansvar för att samordna uppföljning, utvärdering 
och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar. Skogsstyrelsen ska 
även samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för 
friluftslivspolitiken som avser tillgång till natur för friluftsliv på skogsmark.

Den gällande skogspolitiken, ”En ny skogspolitik” (proposition 1992/93:226), beslutades 
i stora drag 1993 och bekräftades 2008 genom propositionen ”En skogspolitik i takt med 
tiden” (proposition 2007/08:108).

De skogspolitiska målen utgörs sedan 1993 av ett miljömål och ett produktionsmål. Målen 
ska vara jämställda.

MILJÖMÅLET: Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska 
bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska 
säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt 
hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga 
betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska 
skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 
värden ska värnas.

PRODUKTIONSMÅLET: Skogen och skogsmarken ska utnyttjas 
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. 
Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om 
användningen av vad skogen producerar.

Det skogliga sektorsansvaret från 1993 medför att åtgärder som krävs för att bevara 
skogslandskapets natur- och kulturmiljövärden är ett gemensamt ansvar för skogsbruket och 
myndigheterna.

I ”En skogspolitik i takt med tiden” slås också fast att de två målen och det delade ansvaret 
mellan samhället och skogsägarna förutsätter en tydligt definierad och långsiktig äganderätt. 
Sammanfattningsvis beskrivs skogspolitiken ofta som ”frihet under ansvar”.

För att politikens mål ska kunna uppnås krävs stora frivilliga insatser från skogsbruket 
utöver de krav som ställs i lagstiftningen. Skogsstyrelsen ska föra dialog med skogssektorn i 
vid bemärkelse och skogsnäringen i synnerhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
målen ska kunna nås, och för att få veta vilket stöd som behövs från staten för att mäkta med 
åtagandena.

Verksamheten regleras av Myndighetsförordningen (2007:515), Förordning (2009:1393) med 
instruktion för Skogsstyrelsen samt regleringsbrev för 2016 N2015/08970/SUN (ändring av 
regleringsbrev N2016/07307/SUN).
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2 Ekosystemtjänster och  
utvecklingen i skogen 

Skogsstyrelsens vision Skog till nytta för alla bygger till stor del på skogens 
ekosystemtjänster, som enligt definitionen1 beskriver den nytta för människan 
som skogens värden bidrar med. De nyttor vi följer upp och har underlag för 
redovisas i detta kapitel tillsammans med några viktiga förutsättningar för att fler 
ekosystemtjänster ska kunna levereras. Dessutom beskrivs tillståndet i skogen och 
utvecklingen sett över tiden.

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier.

Kategori  Beskrivning

1. Försörjande ekosystemtjänster Ger nyttigheter som trädråvara, bioenergi och mat. 

2. Reglerande ekosystemtjänster Påverkar eller styr ekosystemens naturliga  
  processer, såsom översvämningsskydd,  
  näringstillförsel, klimatreglering, pollinering och  
  biologisk kontroll av skadegörare. 

3. Kulturella ekosystemtjänster Kultur- och naturarvet och dess beroende av och  
  påverkan på skogslandskapet samt  
  upplevelsevärden för till exempel rekreation,   
  skönhet och främjande av hälsan. 

4. Stödjande ekosystemtjänster  Behövs för att övriga ekosystemtjänster ska  
  fungera. Till dem hör fotosyntesen, biogeokemiska  
  kretslopp och jordmånsbildning. 

Försörjande ekosystemtjänster  
Skogsstyrelsens uppföljning av försörjande ekosystemtjänster sker framför allt genom 
åtgärder för att tillgodose tillgång till trädråvara och bioenergi. Även Skogsbruk och 
rennäring tas upp som försörjande ekosystemtjänst.

Trädråvara och bioenergi
För trädråvara och bioenergi finns god tillgång på dataunderlag och analyser om tillstånd och 
utveckling.

Avverkning och tillväxt
Under de senaste fem åren har den årliga bruttoavverkningen legat inom intervallet 86–96 
miljoner skogskubikmeter, vilket motsvarar drygt 90 procent av nettotillväxten på den 
skogsmark som inte undantagits från skogsbruk av naturvårdsskäl. Nivån kan även jämföras 

1 Ekosystemtjänster synliggör de samband och processer i ekosystemen som bidrar till ökad nytta och ökat välbefinnande för människan.  
  (Naturvårdsverket)



SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2016

2 Ekosystemtjänster och utvecklingen i skogen 9

med den högsta hållbara avverkningsnivån som Skogsstyrelsen bedömt ligga i intervallet 
95–100 miljoner skogskubikmeter per år. 

Den areal som årligen föryngringsavverkas har legat stabilt runt 200 000 hektar de senaste 30 
åren. För avverkningssäsongen åren 2014/2015 var arealen 224 000 hektar (Skogsdata SLU). 
Den genomsnittliga åldern (grundytevägd medelålder) på den skog som föryngringsavverkas 
har förändrats mycket lite under de senaste 60 åren och ligger nu på drygt 100 år. Arealen 
som gallras varierar mer mellan åren men motsvarar vanligen ungefär dubbla arealen 
föryngringsavverkning. Det gallrades 316 000 hektar.

Grot
Skogsstyrelsens undersökningar om åtgärder i stor- och småskaligt skogsbruk visar att uttag 
av grenar och toppar (grot) görs på en areal av närmare 100 000 hektar. Huvuddelen av 
uttaget sker i samband med föryngringsavverkning, en mindre del av volymen kommer från 
gallring. Volymen som togs ut 2014 motsvarar drygt åtta terawattimmar. 

Hyggesfritt
År 2014 uppgav det storskaliga2 skogsbruket att man avser att bedriva hyggesfritt skogsbruk 
på 86 500 hektar, vilket motsvarar knappt 1 procent av den produktiva skogsmarken som ägs 
av det storskaliga skogsbruket3. Samtidigt uppgav 81 procent av de svarande att de inte tagit 
ställning till frågan. Det saknas uppgift om areal hyggesfritt skogsbruk för enskilda ägare.

Föryngring och röjning 
Skogsstyrelsens återväxtuppföljning4 visar att plantering fortsätter att öka sedan 
millennieskiftet, från då 60 procent till nu 80 procent av föryngringsarealen. Arealandelen 
med naturlig föryngring har minskat i motsvarande grad. Sådd används på ungefär fyra 
procent av arealen, huvudsakligen i norra Norrland. På cirka 3 procent av föryngringsarealen 
har inga aktiva föryngringsåtgärder utförts (”ingen åtgärd”).

Förbättrad kvalitet
Föryngringarnas kvalitet har för landet som helhet förbättrats sedan uppföljning med 
nuvarande metodik inleddes 1999. Då hade drygt 70 procent av föryngringarna godtagbar 
kvalitet5, jämfört med nära 90 procent vid de senaste årens uppföljningar. Den positiva 
utvecklingen kan sannolikt förklaras med att plantering, som är en säkrare metod, används 
i större omfattning och att naturlig föryngring har minskat i omfattning. Noterbart är att 
sådd under nästan 10 år visat bättre eller likvärdiga resulterat jämfört med plantering. 
Resultatförbättringen av ”ingen åtgärd” de senaste åren har vi ingen bra, faktabaserad, 
förklaring till.

I Götaland och Svealand utgör andelen tall cirka 20 procent och andelen gran cirka 55 
procent av huvudplantorna. Det innebär att den avverkningsbara tallandelen i skogen på sikt 
kommer att minska om trenden håller i sig.

2 www.skogsstyrelsen.se/Statistik
3 Källa Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15. Skogsstyrelsen. Rapport 10/2015. 
4 Skogsstyrelsens officiella statistik, Föryngringarnas (återväxtens) kvalitet följs upp genom en inventering på 1 000 objekt jämnt fördelade över  
  landet. Uppföljningen görs i södra Sverige fem år efter avverkning och i norra Sverige sju år efter avverkning. 
5 Motsvarar uppföljningens tolkning av skogsvårdslagens krav på tryggad återväxt.
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Röjningens omfattning och utförande har varierat relativt mycket genom åren. Den årliga 
röjningsarealen har stadigt ökat sedan bottennoteringen 1995. Efter sekelskiftet ökade 
röjningen kraftigt och ökningen verkar fortfarande hålla i sig. Före 2010 skedde röjningen 
allt senare i ungskogarnas utvecklingsfas men under de senaste åren har detta ersatts av 
en tydlig ökning av normal röjning som sker vid lägre beståndshöjder. Nedan redovisas 
Riksskogstaxeringens uppföljning av röjningens omfattning.
 

Fortsatt stort röjningsbehov
Den årliga föryngringsavverkningen (årsytan) i landet uppgår till cirka 200 000 hektar. 
Merparten av den arealen kommer att behöva röjas minst en gång i ungskogsfasen och 
i många fall behöver ytterligare en eller ibland två röjningar utföras. Om inte det årliga 
tillskottet av röjningsarealer blir åtgärdat kommer ungskogar med röjningsbehov att 
ackumuleras och vi får en ökad areal med omedelbart röjningsbehov. År 2002 var arealen 
som bedömdes ha ett omedelbart röjningsbehov cirka en miljon hektar, vilket direkt kan 
kopplas till den låga röjningsaktiviteten under 1990-talet.

Även om de årliga röjningsarealerna ökat kontinuerligt under senare år har arealen med 
bedömt omedelbart röjningsbehov fortsatt att stiga. År 2010 uppgick den arealen till drygt 1,5 
miljoner hektar. Resultaten från de senaste åren tyder på ett möjligt trendbrott. Arealen med 
omedelbart röjningsbehov verkar nu ha stabiliserat sig på mellan 1,4 och 1,5 miljoner hektar, 
se nedan.

Figur 1.  Föryngringarnas kvalitet för respektive föryngringsmetod, uttryckt som den andel (procent) av arealen   
 där antal huvudplantor per hektar och luckighet minst uppfyller uttolkningen av skogsvårdslagens krav   
 på tryggad återväxt. 
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Figur 2. Utförd röjning, 1 000 hektar, i treårsmedeltal. 

Källa: Skogsstyrelsens analys av data ur Riksskogstaxeringens uppföljning
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Skogsgödsling
På  merparten av svensk skogsmark är tillgången till lättillgängligt kväve en 
tillväxtbegränsande faktor. Därför kan skogsgödsling med kväve på relativt kort sikt öka 
skogens tillväxt. Åtgärden utförs vid något eller några enstaka tillfällen under senare delen av 
beståndets omloppstid. Skogsgödsling började praktiskt tillämpas under 1960-talet, för att nå 
sin största omfattning i mitten av 1970-talet. Intensiteten var fortsatt hög under 1980-talet, 
för att drastiskt avta under 1990-talet till följd av lågkonjunktur och kritik om gödslingens 
negativa miljöpåverkan. Under 2015 gödslades 33 000 hektar i huvudsak på bolagsskog i 
Svealand och södra Norrland.

Skogsbruk och rennäring
Renskötseln berör halva Sveriges produktiva skogsmarksareal. 

Tillgången på bete under hela året är avgörande för antalet renar och utgör därmed den 
ekonomiska basen i rennäringen. Inte minst på vintern är tillgången på bete begränsad. 
Vinterbetet finns mestadels i skogslandskapet. I många sammanhang har det påtalats brister 
hos skogsägare i kunskapen om renskötselns behov och begränsningar. 

Ett arbete med systematisk uppföljning av skogsbrukets hänsyn till rennäringen har påbörjats. 
I första hand är det markberedning och lämnande av hänglavsbärande trädsamlingar som 
kommer att följas upp, men det är ännu för tidigt att redovisa några resultat. 

Renbruksplaner är ett viktigt verktyg vid samråd mellan skogsbruk och rennäring och för 
att förbättra hänsynen. Femtio samebyar är involverade i planarbetet och hittills har drygt 
24 miljoner hektar indelats i olika betesland inom renskötselområdet. Under 2016 har 
huvudmannaskapet för renbruksplaner övergått från Skogsstyrelsen till Sametinget. 

Stora delar av skogsbruket inom renskötselområdet samråder med rennäringen före 
föryngringsavverkning samt byggande av skogsbilvägar. Enligt Centrala samrådsgruppen för 
skogsbruk – rennäring fungerar samråden relativt bra även om man inte alltid är överens. 
Från rennäringens sida framhålls dock att man ser stora problem med den långsiktiga 
förändringen av skogslandskapet och det bortfall av betesmöjligheter som skogsbruket 
för med sig. Återkommande problemområden är avverkning av hänglavsbärande skog, 
markberedning på marker med renlav, plantering av contortatall samt gödsling.

Bär, svamp, vilt och andra livsmedel
Skogen som en källa för mat räknas också som en ekosystemtjänst. Skogsstyrelsen följer inte 
upp förekomsten eller nyttjandet av detta. Under 2016 har Skogsstyrelsen drivit ett regionalt 
utvecklingsprojekt i samverkan med SLU i syfte att testa metoder för bättre prognoser av bär 
och svamp.
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Figur 3. Omedelbart röjningsbehov, 1 000 hektar. 
Källa: Skogsstyrelsens analys av Riksskogstaxeringens data
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Reglerande ekosystemtjänster
Miljöhänsyn, Skogens vatten och våtmarker samt Klimatreglering och klimatanpassning 
omfattar reglerande ekosystemtjänster som Skogsstyrelsen följer upp.

Miljöhänsyn
I de flesta skogsområden finns miljövärden som kräver särskild hänsyn i samband med olika 
skogsbruksåtgärder. Under 2016 fortsatte arbetet med att implementera de målbilder för 
miljöhänsyn som togs fram gemensamt inom skogssektorn 2013. Ett antal nya målbilder 
har tagits fram och genom handslag har skogssektorns parter tydligt visat att målbilderna 
är gemensamma. Förvaltningsgruppen fortsätter arbetet med att utveckla och stärka 
genomförandet. Det pågår en utveckling av förbättrade uppföljningsmetoder utifrån dessa 
målbilder. I detta avsnitt redovisas resultaten från befintliga uppföljningar av miljöhänsyn.

Hänsyn till naturvärden 
Skogsstyrelsen har genomfört årliga uppföljningar av miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. 
Uppföljningen har gjorts via stickprov. Avverkningsområdet har besökts två gånger, en gång 
före avverkning och en andra gång ett år efter avverkning. Årligen har cirka 1 200 områden 
inventerats före avverkning. De nu publicerade uppgifterna baseras på treårsmedeltal för 
avverkningar genomförda fram till 2014/2015. Därför kan vi ännu inte se effekter av arbetet 
med målbilderna.

Hänsynskrävande biotoper
En hänsynskrävande biotop är ett skogsområde med påtagliga naturvärden där särskild 
hänsyn ska tas vid alla skogliga åtgärder för att förhindra eller begränsa skador i eller 
invid biotopen. Resultaten visar att andelen föryngringsavverkningar med hänsynsbehov 
för hänsynskrävande biotoper och skyddszoner har varit rätt konstant. På varannan 
avverkning har det funnits anledning att ta hänsyn till en eller flera hänsynskrävande 
biotoper inom avverkningsytan, eller i direkt anslutning till den. För ungefär 20 procent 
av de hänsynskrävande biotoperna har avverkning medfört en stor negativ påverkan på 
hänsynskrävande biotoper. Det går inte att se några signifikanta förändringar över tid när det 
gäller hänsyn till hänsynskrävande biotoper.
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Figur 4. Föryngringsavverkningarnas påverkan på hänsynskrävande biotoperi hela landet.  
               

Källa: Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning.Avverkningsperiod
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Skyddszoner
Med skyddszoner avses ett område som behövs för att förhindra eller begränsa skadlig 
inverkan på angränsande miljöer vid skötsel av skog. Vid var tredje avverkning har det 
funnits anledning att ta hänsyn till exempelvis våtmarker, sjöar och vattendrag, det vill säga 
miljöer där en skyddszon är motiverad. För hänsynen i form av skyddszoner finns det en svag 
positiv trend med en minskande påverkan. För cirka tio procent av skyddszonerna bedöms 
avverkningen ha haft stor negativ påverkan då hela eller större delen av zonen är avverkad.

Transport över vattendrag
Sedan 2010 finns totalt sett en svag men stabil positiv trend när det gäller hänsyn vid körning 
över vattendrag. Vid drygt var fjärde avverkning har körning över vattendrag förekommit. Av 
dessa överfarter medför knappt tio procent stor negativ påverkan.

Skogens vatten och våtmarker
Omkring hälften av våra sjöar och vattendrag når inte en god ekologisk status enligt 
vattenmyndigheternas senaste klassning. Majoriteten av alla sjöar och vattendrag bedöms 
ha för höga halter av kvicksilver. Körning, funktionella kantzoner och dikesrensning är tre 
viktiga områden där mycket arbete läggs ned för att förbättra hänsynen, bland annat med 

Källa: Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning.
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Figur 5. Föryngringsavverkningarnas påverkan på skyddszoner i hela landet.  

Källa: Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning.

Figur 6. Föryngringsavverkningarnas påverkan vid transport över vattendrag i hela landet. 
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hjälp av målbilderna för god miljöhänsyn. Metodik för uppföljning av målbilderna är under 
utveckling.

Våtmarker
Även om många våtmarker skyddats finns behov av ytterligare skydd.

• Sumpskogar är en våtmarkskategori som kräver särskild uppmärksamhet i samband 
med planering och genomförande av skogsbruksåtgärder.

• Källor och källkärr har inte gynnsam bevarandestatus och hänsynen i skogsbruket 
behöver förbättras i närheten av sådana miljöer.

Restaurering eller tillskapande av olika våtmarkstyper är en viktig åtgärd, som i vissa delar av 
landet skulle behöva öka i omfattning.

Dikningsåtgärder
Markavvattning (nydikning) är förbjuden i stora delar av landet och förekommer i dag i 
mycket liten omfattning. Dikesrensning och skyddsdikning sker i begränsad omfattning 
för att förbättra markavvattningen. Åtgärderna kan medföra negativa konsekvenser om 
åtgärderna utförs på fel sätt eller på fel plats. Arbete med att ta fram målbilder för god 
miljöhänsyn för dikningsåtgärder pågår6. Systematisk uppföljning av dikningsåtgärder saknas 
i dagsläget.

Övergödning och försurning
Övergödning och försurning av skogsmark är problem i framför allt sydvästra Sverige. 
Problemen är främst kopplade till tidigare nedfall av svavel och kväve. Under den senaste 
20-årsperioden har nedfallet av svavel halverats. Det kommer dock att ta lång tid för marken 
att återhämta sig. 

Ett intensivt skogsbruk, där också uttag av grenar och toppar (grot) ingår, bidrar till 
försurning. På många marker rekommenderar Skogsstyrelsen askåterföring till skogsmarken 
som kompensationsåtgärd när grot tas ut. Askåterföringen motsvarar 10–20 procent av 
grotuttaget vid föryngringsavverkning de senaste åren. Detta är långt under Skogsstyrelsens 
rekommendationer.  

Klimatreglering och klimatanpassning
Skogen har stor betydelse för klimatet, dels genom sin upplagring av kol i biomassa och 
mark, dels genom att den levererar relativt klimatneutral energi och förnybart material, 
som kan ersätta andra fossila och/eller energikrävande material. I varma klimatzoner kan 
skogsförekomst även ha en positiv påverkan på det lokala klimatet.

Även om skogstillväxten generellt ökar då klimatet blir varmare kommer de pågående 
klimatförändringarna också få många negativa effekter på skogen. Risken för olika former 
av skogsskador ökar, och med varmare och blötare vintrar ökar utmaningen i att klara 
terrängkörning och vägtransporter utan att skada mark och vattendrag. Även risken för 
kraftig erosion ökar. Utmaningen i att bevara den biologiska mångfalden liksom svårigheter 
för rennäringen ökar.

Det finns därför ett stort behov av att möta klimatförändringarna och deras effekter genom 
en anpassad skötsel och planering7. Ett varierat skogsbruk och bättre hänsyn kan ge viktiga 
bidrag. Planeringen av transporter och transportvägar i skogen behöver utvecklas så att risken 
för körskador på mark, vatten och kulturlämningar motverkas. Ett mer hänsynsfullt brukande 
i kantzoner längs vatten och våtmarker kan ge ett viktigt bidrag. Den kartläggning som gjorts 

6 www.skogsstyrelsen.se/malbilder-samverkansgrupp. 
7 Skogsstyrelsens Rapport 2 2016: Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket.
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av var risken för kraftig erosion är störst i landskapet behöver användas till riktad rådgivning 
om lämpliga anpassningar i skogsbruket. Vidare behövs renbruksplaner som långsiktigt 
säkrar tillgången på renföda under olika väderförhållanden och med lämplig fördelning 
i landskapet. Kunskap om klimatanpassning och det ökade behovet av variation behöver 
sannolikt bättre nå ut i den rådgivning som skogsägarna får av marknadens aktörer.

Skador på skog
Skogsstyrelsen följer upp skador på skog. De redovisas här eftersom biologiska åtgärder för att 
minska skadorna brukar hänföras till reglerande ekosystemtjänster.  

Betesskador
Efter årets älgbetesinventeringar har vi en heltäckande bild av viltskador i våra ungskogar. 
De visar att det fortfarande finns ett stort behov av att minska betesskadorna. Det finns 
inga indikationer på att situationen som helhet förbättras. I 8 av 20 län är skadeläget på 
tall svårt eller mycket svårt. I resterande län är skadorna allvarliga. Det finns inga län där 
skadesituationen på tall är tolerabel, det vill säga att andelen tallstammar som skadats det 
senaste året är fem procent eller mindre. 

Mest alarmerande är situationen i Blekinge, Kronobergs och Västra Götalands län. I Götaland 
som helhet är stora klövviltstammar i förhållande till mängden tillgängligt foder den främsta 
orsaken till de höga skadenivåerna på tall. Här behövs ökad avskjutning i kombination med 
ökad andel tallföryngring om den negativa trenden ska kunna vändas.

Skogsstyrelsen kommer fortsättningsvis att börja lägga större vikt vid skador på gran i 
tallfattiga områden. Älgar tycker inte om att äta gran. Att Skogsstyrelsen trots detta nu hittar 
betesskador på  gran är ett tecken på att betestrycket är orimligt stort.

Skogsbrukets gemensamma mål innebär att sju av tio tallstammar ska vara oskadade då 
beståndet är minst fem meter högt. Två av landets 149 älgförvaltningsområden har god  
chans att klara detta mål. För övriga områden är det osäkert om de uppnår målen och för  
65 älgförvaltningsområden innebär det en stor utmaning.

Vad gäller föryngring och etablering av trädslag som är särskilt omtyckta av älg börjar 
resultatet från älgbetesinventeringen ge oss ett mönster. Östra Sverige har i allmänhet en 
bättre situation än västra delarna tillsammans med de två nordligaste länen. Etablering av 
rönn, asp, sälg och ek verkar vara enklare i områden där skogen inte domineras av antingen 
gran eller tall. 
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Stormskador och skogsbränder
Den enda större storm som inträffade under året var för ovanlighetens skull en 
sommarstorm. Den 9 juni drog stormvindar in över norra Sverige och fällde cirka 500 000 
skogskubikmeter. Framför allt var det Norrbottens län som drabbades. 

En torr och varm försommar orsakade flera skogsbränder 2016, framför allt i södra och 
mellersta Sverige. Vängebranden på Gotland orsakade den 6–7 maj årets största skogsbrand. 
Totalt brann cirka 12 000 skogskubikmeter på de 130 hektar som drabbades. Tio markägare 
berördes av branden. Därpå följde Virserumsbranden den 10 maj, en mindre brand i 
Värmland den 11 maj och Västerviksbranden den 13 maj. Den 25 juli brann det i Kilsbergen, 
där branden berörde till 90 procent mossmark.

Skadeinsekter och -svampar
Granbarkborren har 2016 haft ett gynnsamt år. Delar av årets avkomma har kunnat svärma 
ända upp till Mellannorrlands kustland. I Mellannorrland har granbarkborren angripit 
ungefär lika stora volymer stående granskog som 2015. I samma område har också volymen 
råa granvindfällen ökat kraftigt (källa: Nationellt riktad skadeinventering (NRS), Sören 
Wulff, Sveriges lantbruksuniversitet). Skadorna är störst i Medelpad och dess närmaste 
omgivningar. Det är troligt att granbarkborren kommer att föröka sig till en ännu större 
population under 2017 om inte färska granvindfällen upparbetas mer effektivt än idag.

Snytbaggen har också gynnats av den varma sommaren. Skador på plantor har på många håll 
varit kraftiga, särskilt på sensommaren. Klimatförändringarna ökar risken för sommartorka i 
landets östra delar, vilket gör skyddsåtgärder allt mera viktiga även i Norrlands kustland. 

Figur 7. Situationen för tall är mer alarmerande i de södra delarna av Sverige vilket framgår av kartan till  
               vänster som visar att andelen oskadad tall i många områden är mindre än 50 procent. Kartan till höger  
               visar rekryteringsläget för trädslag som är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen. RASE=rönn,          
               asp, sälg och ek. Källa Äbin 2015/16 (Älgbetesinventeringen)
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Inom skogsbrandsområdet i Västmanland har Skogsstyrelsen följt upp rotmurkla och 
granbarkborre, den senare med hjälp av IR-bilder8. Rotmurklan tycks endast ha orsakat 
marginella skador. Granbarkborren har angripit stående skog på relativt få platser runt 
brandområdet. Det finns ingen skillnad i angreppstäthet mellan de områden som gränsar till 
naturreservatet och de som gränsar till resten av brandområdet. 

Rottickan orsakar rotröta på tall och gran med tillväxt- och värdeförluster som följd. 
Skadorna kommer troligen att öka efter hand som klimatet blir varmare. Skogsstyrelsen 
rekommenderar skyddsbehandling av friska stubbar med pergamentsvamp för att begränsa 
spridningen. 

Törskatesvampen fortsätter att skada och döda tall i främst ungskog men även i gallringsskog 
i norra halvan av landet. Många anser att skadorna ökat sedan den senaste NRS-
inventeringen 2012. Motåtgärder finns endast på lång sikt via bättre ståndortsanpassning och 
val av frö från mindre känsliga moderträd. Knäckesjukan har också ökat kraftigt i plantskog 
av tall i Norrbotten.

Den i Sverige nyinkomna diplodiasjukan har upptäckts på ung tallskog nära Arlanda flygplats. 
Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med SLU för att kartlägga och om möjligt begränsa 
angreppet, men ekonomiska resurser för detta har saknas under året. 

Skogsstyrelsen fortsätter arbetet med att bekämpa almsjukan på Gotland. Fram till sommaren 
2017 bekostas arbetet med hjälp av EU:s Life-fond. Gotland har troligen Europas största 
kvarvarande förekomst av äldre almar och en rik biologisk mångfald knuten till dessa träd.

Kulturella ekosystemtjänster 
De kulturella ekosystemtjänster som Skogsstyrelsen följer upp är Hänsyn till natur- och 
kulturlämningar och Skogens upplevelsevärden.

Hänsyn till forn- och kulturlämningar
Forn- och kulturlämningar är vanligt förekommande i skogslandskapet. Av de cirka 700 000 
kända och registrerade lämningarna ligger drygt hälften i skogsmark och täcker en yta om 
uppskattningsvis 500–600 000 hektar. Skillnaderna i kända förekomster och omfattning 
är stora mellan de olika landsdelarna. Detta kan framför allt förklaras med att stora delar av 
skogsmarken inte är inventerad. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen medan 
övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av skogsvårdslagen.

Hänsynsuppföljning kulturmiljö har under 2016 inventerat 400 objekt efter avverkning och 
föryngringsåtgärder. Sammanlagt innehöll dessa områden 1 003 forn- och kulturlämningar.

Resultatet visar att full hänsyn till forn- och kulturlämningar har tagits i 65 procent av fallen 
medan 19 procent av de inventerade lämningarna har påverkats negativt. Den negativa 
påverkan utgörs av nedrisning, samt lättare kör- och tryckskador. Resterande 16 procent 
av lämningarna har skador eller grova skador med betydande påverkan på lämningarna. 
De vanligaste svårare skadorna är kör- och markberedningsskador. Årets inventering avser 
avverkningar genomförda under avverkningssäsong 2012/2013. Även om det sker en viss 
fluktuation i resultatet är tendensen att hänsynen sakta blir bättre.

8 IR-bilder är tagna med infraröd film. 
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Då det gäller de olika landsdelarna är det stora skillnader i resultatet. I norra Norrland, 
Svealand och Götaland har skadorna minskat medan de ökat i södra Norrland. Svealand 
och Götaland ligger på en relativ jämn nivå, förutom 2013 där båda landsdelarna har en 
stor andel skador. Svealand har lägst andel skador. För att komma till rätta med den höga 
skadebilden i norra Norrland har sedan 2013 ett samverkansprojekt genomförts tillsammans 
med skogsbruket med målet att inga forn- och kulturlämningar ska skadas. Sedan dess har 
norra Norrland halverat sina skador. Under 2016 har ett motsvarande samarbete initierats i 
södra Norrland.

Figur 9. Andelen skada/grov skada på landsdelsnivå.
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9 Skogsstyrelsens meddelande 9-2013 – Skogens sociala värden, se sidan 14.
10 Skogsstyrelsen 2015. Analys av miljöförhållanden – SKA 2015, Skogsstyrelsen rapport 11-2015. Jönköping.

Figur 8. Resultaten på nationell nivå av Hänsynsuppföljning Kultur, år 2012–2016.
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Hänsyn i samband med skogliga åtgärder är ungefär densamma oavsett om det är en 
fornlämning eller en övrig kulturhistorisk lämning.

Skogens sociala värden
Skogens sociala värden kan definieras som ”de värden som skapas av människans upplevelser 
av skogen”. Kommuner och landsting äger 16 procent av den tätortsnära skogen (skog 
inom en kilometer från tätort) medan enskilda skogsägare äger 50 procent9. Andelen 
tätortsnära skog som ägs av kommunen varierar mellan olika kommuner. SKA 15 (Skogliga 
konsekvensanalyser) visar att skogslandskapet riskerar att delas upp i ett produktionslandskap 
där skogens medelålder är omkring 40 år och ett skyddat landskap där den gamla skogen 
finns10. Skogens värde för friluftsliv och rekreation är tydligt beroende av äldre skog.
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Under 2016 publicerades de nya målbilderna för god miljöhänsyn inom skogsområden av 
betydelse för friluftsliv och rekreation. De har också påverkat skrivningar kring hänsyn till 
skogens sociala värden i FSC:s förslag till ny standard. Under året har en första metod för 
uppföljning av skogsbrukets hänsyn till upplevelsevärden utvecklats och testas nu.

Fyra naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden har tecknats under 2016. Målet 
om 20 avtal har inte uppnåtts. Det beror framför allt på att det funnits områden med höga 
naturvärden som Skogsstyrelsen valt att prioritera. Under 2017 kommer Skogsstyrelsen att 
utvärdera naturvårdsavtal för skogar med sociala värden.

Skogslandskapet är även en arena för olika former av upplevelseturism. Den första 
nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning 
på naturupplevelser11 i skog och andra miljöer visar att landets företag inom naturturism 
omsätter 3,6 miljarder årligen. 

Stödjande ekosystemtjänster
En förutsättning för att flera ekosystemtjänster ska kunna levereras är att vi har en grön 
infrastruktur som kan bidra till att den biologiska mångfalden bibehålls.

Biologisk mångfald och gynnsam bevarandestatus 
Förlust av livsmiljöer är ett stort hot mot biologisk mångfald. Det råder brist på arealer 
gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, flerskiktade skogar, orörda fuktiga och våta 
skogsmiljöer och tillgång på död ved i olika miljöer. Många skogslevande arter påverkas 
negativt och förlust av biologisk mångfald har inte bromsats upp. Viktiga strukturer som död 
ved och äldre lövrik skog har ökat över tid.

Naturvärden med hög kvalitet
Naturvärdeskvaliteten i naturvårdsavtal och biotopskyddsområden är hög. För 
biotopskyddsområden har kvaliteten förbättrats ytterligare i norra och mellersta Sverige och 
stämmer väl överens med ett värdebaserat områdesskydd.

Skogen viktig livsmiljö för många rödlistade arter
Antalet rödlistade och antalet hotade arter har ökat sedan 2010, men detta beror främst på 
att fler arter bedömts. För drygt 1 800 av de rödlistade arterna är skogen en viktig livsmiljö. 
Bland de slutsatser som Artdatabanken lyfter fram nämns skogsbruket. 

”De faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är skogsavverkning och igenväxning, som 
båda utgör ett hot mot vardera cirka 30 procent av de rödlistade arterna. Avverkning av gammal 
skog eller tidigare extensivt brukade skogar leder till att många arter minskar och är en av de 
viktigaste orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade. För att vända trenderna med fortsatt 
minskande populationer behöver oskyddade skogsmiljöer med rödlistade arter bevaras långsiktigt.” 

De rödlistade skogsarterna är mest frekventa i gamla skogar som inte kalavverkats eller 
brukats intensivt. Skogsmiljöer med lämpliga kvaliteter för många rödlistade, skogslevande 
arter nyskapas och koloniseras inte lika snabbt som de gamla försvinner12. Dels tar det lång 
tid för nya livsmiljöer att bildas, dels begränsas nyetablering av att de rödlistade arterna oftast 
är ovanliga och att spridningsavstånden är för stora för dem i brukade landskap. Det kan 
förklara varför många av skogens rödlistade arter fortsatt minska trots att mängden av viktiga 
strukturer som hård död ved, lövträd samt äldre skog ökat. Tillståndet för miljövariabler som 

11  P. Fredman, L. Margaryan – 2014 The Supply of Nature-based Tourism in Sweden: A National Inventory of Service Providers.
12 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015.  Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och  
    Sebastian Sundberg.
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bör gynna fåglar har i vissa avseenden förbättrats sedan 1990-talet, vilket sannolikt påverkat 
populationen för en del arter positivt. Enligt Svensk fågeltaxering är det fler skogslevande 
fågelarter i Sverige som ökar i antal än som minskar.

Under 2013 har Naturvårdsverket med hjälp av Artdatabanken bedömt och rapporterat 
bevarandestatus för de skogstyper och skogslevande arter som omfattas av EU:s art- 
och habitatdirektiv. Femton av 16 skogstyper som omfattas har dålig eller otillräcklig 
bevarandestatus. Tjugo av 32 skogslevande arter har dålig eller otillräcklig bevarandestatus. 

Övergripande slutsatser 
Här presenteras några övergripande policyslutsatser och bedömningar utifrån ovan beskrivna 
utveckling i skogen. Slutsatserna är hämtade från avrapporteringar från Skogsstyrelsen såsom 
den Fördjupade utvärderingen av levande skogar 2015, Skogliga konsekvensanalyser 2015, 
Kunskapsplattform för skogsproduktion samt Skogsstyrelsens Rapport 2/2016: Effekter av 
klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket.

• Arbetet med skogens ekosystemtjänster och de nya ramverk som växer fram kring detta 
koncept behöver utvecklas avseende exempelvis kartläggning och bedömning/värdering. 
Tillgången på data/sammanställningar varierar mellan olika ekosystemtjänster. Vid 
SLU utvecklas verktyg för att bättre kunna bedöma hur olika ekosystemtjänster 
påverkas utifrån hur skogarna sköts och förvaltas. Skogsstyrelsens arbete att 
sammanställa kunskap i rapporten ”Ekosystemtjänster från svenska skogen – status och 
påverkansfaktorer” kommer att utgöra ett viktigt underlag för vår framtida uppföljning 
och redovisning av tillståndet i skogen.

• Landskapsperspektivet och variationsrikt skogsbruk i form av bättre 
ståndortsanpassning, alternativa skötselmetoder och ökad trädslagsblandning 
behöver stärkas. Detta för att öka effektiviteten i olika åtgärder och förbättra 
klimatanpassningen samt för att på ett bättre sätt kunna tillvarata skogens alla värden. 
Arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur behöver prioriteras och adaptiv 
skogsskötsel som metod implementeras. Kunskapsunderlag i form av renbruksplaner 
och skogsbruksplaner/ekologiska landskapsplaner är exempel på viktiga underlag 
i samrådsprocesser. Det finns exempelvis behov av att fortsatt utveckla ömsesidig 
samverkan och metoder inom skogsbruket som begränsar betesbortfall för rennäringen.

• Skogstillståndet i den svenska skogen är ur ett skogshushållningsperspektiv gott, vilket 
framöver leder till en varaktigt hög tillväxt och därmed en möjlighet till varaktigt höga 
avverkningsnivåer.

• Det finns en potential att under perioden 2020–2029 öka användningen av grot från 
föryngringsavverkning från i dag cirka 10 TWh till en nivå av storleksordning 30 TWh. 
Huvuddelen av denna potential finns i Norrland. För att detta ska vara långsiktigt 
hållbart behöver lönsamheten för biobränslen förbätttras  och kompensationsåtgärden 
askåterföring ske i enlighet med gällande rekommendationer, vilket inte är fallet idag. 
Skogsstyrelsen bedömer att analys och utveckling av styrmedel behövs.

• För framtida tillgång på biomassa är det av stor betydelse att grundläggande 
skogsbruksåtgärder utförs väl. Åtgärderna behöver baseras på ambitioner om 
vad som ska produceras. Vi anser att ökad variation/riskspridning är ett viktigt 
förbättringsområde. Vi bedömer att beprövade föryngringsmetoder på stora arealer 
ger störst effekt på den långsiktiga biomassaproduktionen. Trenden är idag positiv 
men samtidigt väljs inte alltid trädslag utifrån ståndort. Fortsatt utveckling och 
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kunskapsuppbyggnad genom samverkan inom sektorn behövs. Styrmedlen kan som 
resultat av detta behöva revideras. Med ökade resurser för dialog, kunskapsuppbyggnad 
och tillsyn kan Skogsstyrelsen bidra ytterligare till den positiva utvecklingen.

• Areellt omfattande skogsskador som hämmar produktionen av biomassa samt 
virkets framtida värde och användbarhet behöver minska. De mest betydande är 
skador av viltbete i plant- och ungskog, snytbagge i planteringar, rotröta i gallrings- 
och slutavverkningsskog av gran, samt skador av granbarkborre. Samtidigt befaras 
klimatrelaterade skogsskador öka alltmer, vilket ökar behovet av anpassningar i 
skogsbruket. I vissa avseenden saknas uppgifter om andelen skadad skog samt förekomst 
av olika skadeorsaker/skadegörare. Skogsstyrelsen ser behov av resursförstärkning 
inom området. Både för att genomföra långsiktig skadeövervakning och för att stärka 
kompetensen och utveckla kunskapen om till exempel förebyggande åtgärder.

• Det brister i hänsynen i samband med föryngringsavverkning när det gäller 
hänsynskrävande biotoper, skyddszoner och körning över vattendrag. 
Hänsynsuppföljning kulturmiljö visar på stora brister i hänsyn (avser kända lämningar). 
Utifrån de senaste årens dialog och framtagna målbilder pågår ett omfattande 
förbättringsarbete i skogsbruket. Detta arbete behöver fortsätta och resultaten följas 
upp. Eventuella styrmedelsförändringar behöver göras utifrån en bred styrmedelsanalys. 
Årets uppföljning av implementering av målbilderna visar att målbilderna har fått ett 
stort genomslag i skogsbruket när det gäller andelen aktörer som har för avsikt att följa 
målbilderna, som har reviderat styrande dokument och infört dem i sina riktlinjer. 
Nästan alla de tjänstemän och entreprenörer som är aktiva vid föryngringsavverkning är 
utbildade om målbildernas innehåll. 

• För friluftsliv och skogens upplevelsevärden finns en utvecklingspotential för mål, 
uppföljning och styrmedel. Samverkan mellan exempelvis skogsbruk och naturturism 
behöver stärkas. Det är samtidigt viktigt att ha en beredskap för hur den långsiktiga 
och successiva förändringen av skogslandskapet till följd av skogsbruket påverkar de 
kulturella ekosystemtjänsterna. 

• Biologisk mångfald är en komplex fråga. Det är därför svårt att ange exakt vad som krävs 
men det är en stor utmaning att uppnå gynnsam bevarandestatus eftersom det i flera 
fall handlar om att vända negativa trender. Många skogslevande arter är hotade. Utifrån 
forskning och kunskap om tröskelvärden behöver summan av skydd och avsättningar 
samt miljöhänsyn öka/förbättras. Anpassade brukningsformer bör användas i större 
omfattning. Skyddade/avsatta arealer behöver i många fall naturvårdande skötsel. 
Skogsstyrelsen bedömer det som angeläget att kontinuerligt utvärdera och utveckla 
styrmedlen kopplade till miljömålen och skogspolitiken. För att öka motivationen för 
och kunskapen om lämpliga åtgärder har ett arbete med att öka delaktighet i sektorn 
om miljömålen påbörjats. Arbetet behöver dock fortsätta; exempelvis behöver en 
utvecklad behovsanalys av vad som krävs för gynnsam bevarandestatus genomföras i 
bred samverkan i sektorn och med förankring i forskningen.
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Figur 10. Skogsstyrelsens organisation.

3 Ledning och styrning
Organisation
Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör och har en styrelse med fullt ansvar. Till styrelsen 
finns en internrevision knuten. Myndigheten är organiserad i tre avdelningar och tre 
regioner. Regionerna är indelade i distrikt. I myndighetens nationella ledningsgrupp 
finns, utöver generaldirektören, företrädare för avdelningar, regioner samt funktionerna 
kommunikation, HR och ekonomi. Myndighetens linjeorganisation framgår av följande 
organisationsbild.

Myndigheten är nationell, men med lokal närvaro. Huvudkontoret finns i Jönköping.

Verksamhetsstrategi och målbilder
Strategin beskriver hur Skogsstyrelsen ska fullfölja uppdraget och hur vi arbetar för att nå 
myndighetens vision och verksamhetsidé samt hur vår värdegrund ska efterlevas. Strategin 
ligger till grund för den årliga verksamhetsplaneringen.

Myndighetens vision, ”Skog till nytta för alla”, uttrycker ett önskat tillstånd och är en 
ledstjärna i myndighetens arbete.

De fyra målbilderna i strategin visar vägen mot det önskade tillståndet på tre till fem års sikt. 
De målbilder som låg till grund för styrningen 2016 utgjordes av:

Målbild: Den hållbart nyttjade skogen – Skogsstyrelsen som  
sektorsmyndighet
Vi är den ledande aktören i skogspolitiska frågor och bidrar i andra frågor inom ramen för 
vårt uppdrag. Vi stärker våra målgruppers förmåga och vilja att agera för en hållbar utveckling 
i skogen. Vi bidrar till positiva effekter i skogen, framför allt inom förstärkt klimatanpassning 
och begränsad klimatförändring, bättre ungskogar, minskade skogsskador, förbättrad 
miljöhänsyn, ökad variation i brukandet samt stärkta upplevelsevärden.

Styrelse

Generaldirektör Internrevision

Region Nord

Distrikt Distrikt Distrikt Enheter Enheter

Region Mitt Region Syd Skogsavdelning
Administrativ 

avdelning
Uppdrags- 
avdelning
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Målbild: Den nöjda kunden – Skogsstyrelsen som kundorienterad  
myndighet
Vi är tillgängliga, öppna och lyhörda. Vi har god kunskap om våra kunder och intressenter, 
förstår deras behov och kan möta dem utifrån deras förutsättningar. Tillsammans med 
våra arbetssätt och vår kunskap om lokala förhållanden ger detta oss lokal förankring. Våra 
kunder och intressenter har förtroende för oss, vår kompetens och vårt arbete. Vårt arbete 
ger förutsättningar till sysselsättning och ökad mångfald inom skogssektorn. Vårt agerande är 
rättssäkert och transparent.

Målbild: Den effektiva organisationen – Skogsstyrelsen som professionell 
myndighet
Vi bedriver en effektiv verksamhet med bra service, rätt kvalitet och hög produktivitet. 
Våra prioriteringar och arbetssätt leder till tydliga effekter. Vi medverkar till ett hållbart 
samhälle. Vi samverkar med andra myndigheter och med de aktörer som har inflytande över 
utvecklingen i skogen. Tillsammans med övriga inom skogssektorn har vi en samsyn kring 
roller och ansvar.

Målbild: Den goda arbetsplatsen – Skogsstyrelsen som attraktiv  
arbetsgivare
Vårt uppdrag, vår arbetsmiljö och vår värdegrund tar tillvara varje medarbetares potential och 
attraherar människor att söka sig till oss. Vi har en kultur som främjar individens delaktighet, 
utveckling och vilja att ta initiativ. Vi arbetar strategiskt för att säkerställa rätt kompetens 
över tid. Vi är jämställda och har en ökad mångfald bland medarbetarna.

Målstyrning och fokusområden
Målstyrningen utgår från verksamhetsstrategin och målbilderna, och riktas mot ett 
övergripande mål. Det övergripande målet ska nås genom att styrningen inriktas mot ett 
antal fokusområden (se kapitel 4). Utöver fokusområden finns viktiga kontrollområden. 

Verktyg för ledning och styrning på kort och lång sikt
Intern styrning och kontroll. Miljöledningsarbete
Skogsstyrelsen har en policy för intern styrning och kontroll där vi beskriver vårt 
förhållningssätt till förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603), hur 
ansvaret att leva upp till kraven är fördelat samt principerna för vår riskhantering. Under 
året har vi arbetat med risker utifrån vår rutin för riskhantering. Vi är certifierade enligt 
miljöledningsstandarden ISO 14001. Under uppbyggnaden av verksamhetssystemet 
har miljöledningsarbetet på ett naturligt sätt integrerats i våra ledningsprocesser. 
Årligen upprättas, i samband med verksamhetsplaneringen, ett samlande dokument 
kallat kvalitetsplan som kort beskriver några återkommande systematiska kontroller av 
verksamheten. 

Minskade utsläpp från resor och transporter  
Skogsstyrelsen har tecknat en överenskommelse med Trafikverket som reglerar vilka 
förväntningar parterna har på samarbetet inom projektet Resfria möten i myndigheter 
(REMM)13 för att stärka detta arbete långsiktigt. Inom REMM har vi fått tillgång till ett 
forum för erfarenhetsutbyte och inhämtande av kunskap, bland annat genom webbinarier, 
tekniknätverket inom REMM-nätverket och en workshop tillsammans med andra REMM-
myndigheter. Vi rapporterar användningen av resfria möten till Naturvårdsverket.

13 www.remm.se
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Värdegrund
Värdegrunden har betydelse för arbetsmiljö och för verksamhet samt påverkar hur 
myndigheten uppfattas som arbetsgivare, vid myndighetsutövning och i annan verksamhet. 
Arbetet med värdegrunden ingår i vår förändringsledning och har under 2016 fortsatt 
integreras i verksamheten. Skogsstyrelsens värdegrund formuleras i värdeorden respekt; 
objektivitet; effektivitet och service, och utgår från statens gemensamma värdegrund. 

Kompetensförsörjning
De närmaste åren sker pensionsavgångar motsvarande 20–25 procent av den totala 
bemanningen. Främst berörs skogliga kärnbefattningar. Detta, tillsammans med samhällets 
digitala utveckling, verksamhetens effektivitetskrav och ekonomiska utrymme, samt 
Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi, understryker behovet av att vi har medarbetare med 
”rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid”. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning 
följer en modell där befintlig kompetens matchas mot den kompetens som krävs utifrån 
Skogsstyrelsens uppdrag och utveckling samt identifiering av de åtgärder som krävs för att 
tillgodose behovet.

Arbetsmiljö
För att uppnå bra resultat i verksamheten krävs en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som 
psykosocialt. Vi arbetar nära och integrerat med skyddsorganisationen i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Under 2017 initieras ett arbete med att utveckla och säkra bland annat 
arbetsmiljöpolicy, psykosocial arbetsmiljö och skyddsorganisationen.

I samverkan med huvudskyddsombuden har fem arbetsmiljökurser, i linje med 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS (2015:04), genomförts, med betoning på den sociala 
och organisatoriska miljön. Främsta målgrupper har varit arbetsledare, skyddsombud och 
chefer.

Inga allvarliga arbetsskador har inträffat under 2016, trots att verksamheten inbegriper 
många farliga redskap, maskiner och arbetssituationer. Det totala antalet anmälda 
arbetsskador och färdolycksfall var 48. Ordinarie personal och från Arbetsförmedlingen 
anvisad personal (inklusive ej anställda) uppgick under året till cirka 1 132 årsarbetskrafter). 
Frekvensen anmälda arbetsskador och färdolycksfall blev därför cirka 42 per 1 000 
årsarbetskrafter, vilket är betydligt fler än vad som är normalt vid Skogsstyrelsen. Orsaken var 
en mycket kraftig ökning av antalet halkolyckor under hösten och förvintern 2016.

Antalet fall med hot och våld, enligt rutinerna för tillbudsrapportering, har ökat. 
Händelserna är bekymmersamma och vi har genomfört både förebyggande och stödjande 
insatser av skilda slag inom den sociala arbetsmiljön. Skogsstyrelsen har nolltolerans mot hot 
och våld riktat mot de anställda.

Facklig samverkan
Det löpande fackliga samverkansarbetet följer myndighetens lokala samverkansavtal, 
med regelbundna möten på central och regional nivå. Till följd av att det centrala 
samverkansavtalet justerats planeras en översyn av myndighetens lokala samverkansavtal.

Myndighetens centrala kollektivavtal, VASA-Skog och VISST, blev ömsesidigt uppsagt 
av Skogsstyrelsen och GS-facket (facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) med verkan 
från och med 1 januari 2017. GS-facket varslade i slutet av 2016 om stridsåtgärder i syfte 
att få träffa nya avtal. I samverkan med Arbetsgivaverket har avtalen prolongerats och 
förhandlingarna fortsätter under 2017.
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Jämställdhet, mångfald
I uppföljningen av Skogsstyrelsens jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 kan vi bland 
annat konstatera att ambitionerna om jämnare könsfördelning i vissa befattningar inte 
har uppnåtts. Det beror huvudsakligen på en låg nyrekryteringsnivå. Hälften av dem som 
årligen rekryteras till skogliga befattningar är kvinnor, vilket på sikt kommer att minska 
den traditionella obalansen i Skogsstyrelsens personalsammansättning. Andelen kvinnor 
som är distriktschefer eller enhetschefer är emellertid betydligt högre än andelen kvinnor 
av samtliga anställda, oavsett befattning. Ambitionerna om att de kvinnliga medarbetarnas 
andel av arbetet med tillsyn och uppdrag ska öka har inte lyckats, inte heller att de manliga 
medarbetarna ska ta ut fler föräldradagar.

De som upplevt egen diskriminering eller kränkande särbehandling, eller har sett en kollega 
utsättas för något av detta, ligger enligt medarbetarenkäten på nivån 5–6 procent av de 
anställda. Varje enskilt fall är oacceptabelt, men det är positivt att antalet anställda som 
berörts av detta är halverat jämfört med tidigare års mätning.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att säkerställa att Skogsstyrelsens externa  
presentations- och rådgivningsmaterial främjar samhällsmålen om ökad jämställdhet och 
mångfald inom skogssektorn. 
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4 Mål, resultat och analys 
Under 2016 har myndighetens övergripande mål varit ”Vi verkar genom andra för 
att uppnå effekter i skogen”. Av figuren nedan framgår det övergripande målet, valda 
fokusområden samt mått för att mäta om styrningen fungerat.

Figur 11. Övergripande mål, fokusområden, mått och ambitionsnivåer.

Resultat och analys, fokusområden
Ökad användning av e-tjänster och skogsstyrelsen.se
Ambitionen var att åstadkomma en minst tioprocentig ökning av användningen av Mina 
sidor, våra externa karttjänster och besök på ett urval av sidor på skogsstyrelsen.se. Utfallet 
blev 19,7 procent. Vi har lyckats bra med ambitionen. Det finns dock en stor spridning i 
användning mellan olika tjänster. Vi har inte tillräcklig kännedom om kundernas behov 
för att kunna förklara denna spridning. Ökad användning/besöksantal påverkas kortsiktigt 
påtagligt av annonser och artiklar. Distrikten har gjort en betydande förändring av arbetssätt 
och använder i ökad utsträckning e-tjänsterna i sin dialog med kunderna. Exempelvis har 
det hållits 149 träffar för cirka 4 000 skogsägare med information om hur de kan använda 
e-tjänsterna i skötseln av skog.

Ökad volym skogliga tjänster inom uppdragsverksamheten
Ambitionen för skogliga tjänster var 15 000 tjänstgöringsdagar. Utfallet blev 10 400. En 
anledning till detta är att efterfrågan på den tidigare omfattande utbildningen på röj- och 
motorsåg (på grund av lagkrav på motorsågskörkort) inte längre är lika stor. 

Tydliga effekter av sektorsdialog
Ambitionen var att genomföra 150 lokala och regionala dialoger samt 20 nationella dialoger 
med ett antal uppfyllda kvalitetskriterier. Utfallet blev 133 lokala dialoger och 25 nationella 
dialoger. Ambitionen har alltså överträffats för de nationella dialogerna men inte uppnåtts 
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för de lokala. Sammantaget har vi nått 93 procent av ambitionsnivån. Att vi totalt sett inte 
nådde ända fram beror på att några dialoger flyttats till efter årsskiftet samt en sen start av 
genomförandet. Det tar tid att stämma av upprättade minnesanteckningar med deltagarna. 
Först när det är gjort betraktas en dialog som genomförd. Sammantaget är intrycket  mycket 
positivt och utbytet upplevs som givande av de flesta.

Tydliga effekter av objektsvisa dialoger
Ambitionen var att genomföra objektsvis dialog med minst 1 215 yrkesverksamma i 
skogsbruket med kvalitetsstämpel som beskrivs genom att ett antal kriterier som region och 
distrikt väljer att prioritera. Utfallet blev 1 111 yrkesverksamma deltagare. Fokusområdet 
påverkades av myndighetens behov av besparingar och i en del fall fanns kompetenskrockar 
med andra uppgifter. Det har blivit alltmer tydligt att vi har ett antal trånga sektorer 
kompetensmässigt.

Resultat och analys, kontrollområden
• Tillsyn. Acceptabel nivå: 450 tillsynsbeslut. Utfallet blev 537, vilket innebär 

att nivån har uppnåtts mer än väl. Skogsstyrelsen använder alltmer de verktyg 
lagstiftningen erbjuder när ambitionen hos skogsbrukarna är för låg. Det finns dock 
kvar stora skillnader i tillämpningen mellan olika distrikt som inte kan förklaras av  
skogstillståndet. Den tillsynsplan som gäller från 2017 bedöms kunna bidra till att 
minska  denna spretighet.

• Områdesskydd. Acceptabel nivå: 240 mnkr, 90 procent beslutad ersättning den 30 
september och 100 procent per den 31 oktober. Utfallet blev drygt 231 mnkr. Arbetet 
löpte på mycket väl för området nedan fjällnära skog, trots ökad arbetsbelastning 
till följd av en ökning av stödet med 100 mnkr jämfört med föregående år. Ovan 
fjällnära skog var 30 mnkr planerade för ersättningar enligt SvL §19. Detta var dock 
en grov bedömning. Ett nytt arbetssätt blev dessutom fördröjt efter synpunkter från 
Kammarkollegiet om ersättningsnivån. Medel kunde dock, efter mycket proaktivt 
arbete, omfördelas nedan fjällnära skog samt till Nokås- och ädellövsstöden trots 
fördröjningen i hanteringen på regeringskansliet under december. 

• Inventering. Återväxtuppföljningen och uppföljningen av hänsyn till kulturmiljöer 
fungerade bra, relativt lagd plan. I hänsynsuppföljningen efter avverkning inventerades 
dock enbart cirka 76 procent av utlottade objekt. Dessa kommer att inventeras 2017 
för att minska den tid som vi inte kommer att kunna redovisa resultat från i glappet 
mellan de gamla och de nya uppföljningsmodellerna. Orsaken till det låga utfallet är 
kompetenskrockar med andra insatser och oklara underlag för styrning beroende på 
brister i registrering. 

• Tillgänglighet mot kund. Acceptabel nivå för andel telefonsamtal som besvaras eller 
hänvisas är 70 procent. Utfallet blev 67 procent. Resultatet har blivit bättre under året 
jämfört med året innan.

• Avtalstrohet inom upphandling. Acceptabel nivå – avtalstrohet vid avrop (andel på 
värdet av inköp), 85 procent. Resultat 92,5 procent. Resultatet får ses som mycket bra. 
Upphandlingsfunktionen kommer ändå att fortsätta att utveckla vår avtalsförvaltning 
för att ytterligare stärka avtalstroheten. 

• Koldioxidutsläpp. Acceptabel nivå – koldioxidutsläpp vid bilkörning i tjänsten 
i gram per tjänstgöringsdag, lägre än utfallet 31 december 2015. Utfallet är 93 
procent i förhållande till 2015. Utbyte mot mer miljövänliga fordon och ökande av 
miljömedvetenheten har fått effekt.
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• Avvikelsehantering (vår hantering av avvikelser från interna miljö- och PEFC-
revisorerna samt personalen i övrigt). Acceptabel nivå – ej korrekt hanterade avvikelser, 
är noll. Den acceptabla nivån har tyvärr inte nåtts någon gång under året, dock har 
antalet minskat ned till 6 stycken den 31 december. Nytt arbetssätt och nya anvisningar 
började införas under slutet av 2016 och arbetet måste fortsätta under 2017.

• Sjukfrånvaro. Acceptabel nivå – sjukfrånvaro i procent per månad jämfört med 
föregående års värde för motsvarande månad. Sjukfrånvaron för hela 2016 har ökat 
jämfört med 2015 och 2014 (4,1 procent, 3,3 procent respektive 2,8 procent). Denna 
trend följer samhället i stort. Även det totala antalet sjukdomsfall har ökat under 
2016 jämfört med tidigare år. Det kan också konstateras att det främst är andelen 
total sjukfrånvaro som varat sammanhängande i en period om 60 kalenderdagar eller 
mer som har ökat mest under 2016 och som ligger på 50,1 procent (38,2 procent 
för år 2015 respektive 26,1 procent för 2014). Få personers frånvaro får här starkt 
genomslag. Antalet medarbetare har minskat drastiskt från 2014–2016 vilket utöver 
ökad arbetsbelastning och något ökat antal långtidssjuka påverkar den procentuella 
beräkningen.

• Förvaltningsanslagen 1:1, 1:2. Acceptabel nivå – anslagsbelastning enligt budget. Såväl 
för förvaltningsanslaget 1:1 som 1:2 anslagen får anses rymmas inom felmarginalen från 
budget (se anslagsredovisningen i den finansiella redovisningen). Med mindre resurser 
under 2016 var det en utmaning att lyckas med de besparingar som behövdes för att nå 
budgeten. De insatser som gjordes var tillräckliga för att vi skulle lyckas. Se finansiella 
redovisningen för ytterligare belysning. 

• Uppdrag. Acceptabel nivå – resultat i uppdragsverksamheten om +/- 0 kr. 
Uppdragsverksamhetens resultat blev ett underskott på 1,8 mnkr. Med tanke på den 
tappade volymen som uppdragsverksamheten fått får detta ses som en framgång. Till 
2017 anpassas verksamheten till de lägre volymnivåer som planerats.

• Regional utveckling. Acceptabel nivå – extern medfinansiering enligt plan. Det fanns 
en plan att få 10,8 mnkr i medfinansiering i regionala utvecklingsprojekt. Det blev 8,2 
mnkr. Detta berodde främst på en förskjutning av EU:s programarbete under året som 
gjorde att ansökningar kom igång senare. 

Effektutvärdering
Effekterna i utvalda områden har sedan 2011 utvärderats varje år i förhållande till vår strategi 
och målstyrning. Inom varje kärnprocess pågår systematisk utvärdering av effekter. Detta har 
gett oss möjligheter att både utveckla processerna och ge underlag för strategiska beslut och 
prioriteringar mellan processer. 

• Ett antal aspekter, såsom effekt av olika beslut och kommunikationssätt i processen 
Tillsyn har utvärderats. Tydliga resultat har omsatts i förändringar av processen.

• Externa utvärderingar av objektsvisa dialoger (2016) och sektorsdialoger har 
genomförts. De visar på goda effekter och ger en grund för fortsatt prioritering och 
utveckling av arbetssätten. Se kapitel 6, Rådgivning.

• Grön plan ger ökad aktivitet i skogsbruket och styr prioritering av åtgärder (tid/objekt).

• Inom rådgivningen har vi kunnat konstatera svårigheter med att påvisa effekter av 
objektsvisa insatser och att e-tjänster behöver utvecklas mer användarcentrerat.

• De ekonomiska stöden bidrar påtagligt till markägarens beslut och effekter på lång sikt, 
men är av liten omfattning totalt sett.
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• Röjningens omfattning är effektkartlagd under 2016. Enskilda skogsägares drivkrafter 
har studerats och jämförts med skogssektorns och Skogsstyrelsens insatser för att 
påverka. Slutsatsen är att myndighetens insatser inte direkt påverkar vad skogsägarna 
lyfter fram som de viktigaste anledningarna till att det inte blir röjt.

Mål i budgetpropositionen, indikatorer och resultat
Målet för utgiftsområde 23 är att genomförda insatser ska bidra till goda förutsättningar för 
arbete och tillväxt i alla delar av landet, att de gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra 
till klimatomställningen samt att naturresurserna används hållbart.

Skogsstyrelsen bidrar på många sätt till detta mål. Målstyrningen är ett led i att prioritera 
insatser för att nå bland annat detta mål, men även myndighetens verksamhetsområden 
i övrigt bidrar. Av den schematiska redovisningen nedan framgår myndighetens mest 
väsentliga bidrag i form av fokus- och kontrollområden kompletterade med några ytterligare 
viktiga insatser. Fält med mörkare markering indikerar de insatser som har starkast påverkan.

Något ljusare markering visar en inte fullt så stark påverkan och ljus markering visar svag 
påverkan.

Tabell 1. I vilken grad Skogsstyrelsens verksamhet bidrar till målen för  
                utgiftsområde 23. Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Insats Målsättning

Arbete, tillväxt och 
välfärd

Livskraftiga näringar Bidra till klimat- 
omställningen

Naturresurserna 
används hållbart

Fokusområden

Ökad användning av  
e-tjänster och  
skogsstyrelsen.se

Ökad volym skogliga 
tjänster inom  
uppdragsverksamheten

Tydliga effekter av  
sektorsdialog

Tydliga effekter av  
objektsvisa dialoger

Kontrollområden

Tillsyn

Områdesskydd

Avtalstrohet inom  
upphandling

Regional utveckling

Koldioxidutsläpp

Ytterligare insatser

Nationellt  
skogsprogram

Externa forum

Renbruksplaner

Internationell  
verksamhet

Beredskap vid skador 
på skog

Uppdragsverksamhet, 
arbetsmarknad

Ekonomiska stöd 
inklusive  
landsbygdsprogrammet
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De flesta av Skogsstyrelsens insatser har stark bäring på olika aspekter av hållbar användning 
av naturresurser. Bidraget till klimatomställning är starkast inom kommunikationsområdet 
där vi tillhandahållit data, kunskap, guider och råd om skogens skötsel samt beredskap för 
hantering av skador på skogen. Vi har också arbetat för att minska våra koldioxidutsläpp från 
resande och då främst bilkörning.

När det rör arbete, tillväxt och välfärd samt livskraftiga näringar bedömer vi att våra 
tydligaste bidrag handlar om att delta i olika processer och tillhandahålla beslutsunderlag, till 
exempel genom medverkan i det nationella skogsprogrammet.

Myndighetens uppdrag och genomförandet av uppdraget har haft tyngdpunkt på 
hållbarhetsfrågor kopplat till skogens brukande samt delvis klimatomställning. Kopplingen 
till arbete, tillväxt och välfärd samt livskraftiga näringar bedöms som svagare. För att 
åstadkomma dessa senare är innovation betydelsefullt vilket också regeringen trycker på.  
Hur vi kan bidra till detta är ett utvecklingsområde.

Indikatorer för målet enligt budgetpropositionen
Dessa indikatorer beskriver skogssektorns utveckling i relation till målen i 
budgetpropositionen.

Avverkning och tillväxt
Avverkningen för 2015 beräknas till 92,5 miljoner m³sk (skogskubikmeter). Skogsstyrelsen 
bedömer att den högsta hållbara avverkningsvolymen för perioden 2020–2029 är 95–100 
miljoner m³sk.

Skogsstyrelsen bedömer att störst betydelse för en hög och värdefull virkesproduktion är väl 
utförda åtgärder i skogsbruket, framför allt vid föryngring och val av trädslag.

Fördjupad utvärdering
Skogsstyrelsen drar slutsatsen att beslutade styrmedel och åtgärder inte räcker till för att 
nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till 2020. Det går inte heller att se en tydlig riktning 
för utvecklingen i miljön. Däremot är utvecklingen i miljöarbetet positiv och det behöver 
fortsätta för att miljötillståndet ska förbättras. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder för att 
motverka habitatförlust och fragmentering behöver öka för att nå måluppfyllelse.

Lönsamhet/pris/investeringar
År 2015 hade skogsbruket intäkter av virkesförsäljning på 27,7 mdkr. Avverkningskostnaderna 
uppgick till 9,8 mdkr och kostnader för skogsvård, vägar med mera uppgick till 4 mdkr. 
Skillnaden mellan intäkter och angivna kostnader är att betrakta som ett resultat för det 
samlade skogsbruket.

Sysselsättning
I skogsbruket arbetades under 2013–2015 drygt 30 miljoner arbetstimmar, varav knappa 16 
miljoner utgjordes av entreprenörer och knappa 12 miljoner av småskaligt skogsbruk.

Klimat
De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, exklusive markanvändning (LULUCF) var cirka 
53,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2015. Utsläppen har minskat med en knapp procent 
sedan 2014 och med cirka 25 procent sedan 1990. Lagerförändringen i biomassa och mark 
har de senaste tre åren inneburit ett genomsnittligt nettoupptag på cirka 48 miljoner ton 
koldioxid. 
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Slutsatser
• Skogsbruket avverkar nästan hela den långsiktigt hållbara volymen. Under de 

närmaste åren är mindre ökningar av avverkningsnivån möjliga. På längre sikt ökar 
avverkningsmöjligheterna.

• Skogsbruket är lönsamt. Ungefär hälften av bruttointäkten är täckningsbidrag. 
Samtidigt är trenden för virkespriser långsamt fallande, vilket gör en fortsatt 
effektivisering nödvändig för att bibehålla lönsamheten.

• Antalet sysselsatta i skogsbruk är relativt litet i förhållande till antal sysselsatta i 
näringar som är beroende av skogsprodukter. Fortsatta rationaliseringskrav inom 
skogsbruket  leder troligen till att antalet sysselsatta i traditionellt skogsbruk minskar.

• Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål för 
skogen. För att nå målen behövs både ökade offentliga insatser och insatser från privata 
aktörer.

• Stora mängder koldioxid binds idag upp i skogsresursen i och med att virkesförrådet 
fortsätter att öka. Långsiktigt är det inte möjligt att fortsätta öka skogsförrådet. Istället 
behövs fossila resurser ersättas av förnyelsebara. Skogsråvara är en sådan förnyelsebar 
resurs.

Anställda
Andelen kvinnor med ledningskompetens har ökat från 34 till 49 procent, vilket är den 
högsta nivån någonsin. Andelen kvinnor med kärnkompetens har ökat från 31,5 till 33 
procent vilket är ungefär den nivå det legat på de senaste åren. 

Antalet anställda 31 december 2016 var 1 395, varav 373 kvinnor och 1 022 män. Antalet 
årsarbetskrafter under året var 854. Dessa siffror inkluderar anställda som anvisats via 
Arbetsförmedlingen (AF). Antalet anställda som anvisats via AF har ökat successivt under 
årets andra hälft.

Antalet anställda 31 december 2016, exklusive anvisade via AF, var 770 (837 år 2015), varav 
295 kvinnor och 475 män.

Genomsnittsåldern var 48 år (48,5 år 2015) och medianåldern var 49 år (50 år 2015). 
Minskningen i genomsnittsålder kan förklaras av personalomsättningen under året, där äldre 
medarbetare slutat i större omfattning än yngre, främst beroende på pensionsavgångar.

31 13 Ledning och styrning

Nyckeltal 2016 2015 2014

Antal anställda per 31/12 1 395 944 1 811

Antal årsarbetskraft 854 1 035 1 803

Genomsnittsålder 48, 0 48, 5 48,0

Andel kvinnor med kärnkompetens, procent1) 33,0 31,5 32,9

Andel män med kärnkompetens, procent1) 67,0 68,5 67,1

Andel kvinnor med ledningskompetens, procent2) 48,7 34,0 33,3

Andel män med ledningskompetens, procent2) 51,3 66,0 66,7

1) Kärnkompetens – Personal med sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.
2) Ledningskompetens – personal med formellt personalansvar som har till uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika  
   nivåer, oberoende av vad ledningsuppgifterna avser.

Tabell 2. Andel kvinnor och män med kärn- och ledningskompetens
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Ohälsotalen ligger totalt sett på en lägre nivå än föregående år. Sjukfrånvarotalet uttryckt 
i procent av tillgänglig tid har från föregående år minskat från 4,3 till 3,7 procent. 
Minskningen jämfört med föregående år beror främst på att de medarbetare som tidigare 
anställts via AF hade en högre sjukfrånvaro än ordinarie personal och att denna grupp 
inte varit så stor under året. Sjukfrånvarotalet ses istället öka bland ordinarie personal vid 
myndigheten (4,1 procent 2016, mot 3,3 procent 2014), en ökning som överensstämmer med 
utvecklingen av sjukfrånvaron i samhället i övrigt.

Långtidssjukfrånvaron utgör en procentuellt hög andel av den totala sjukfrånvaron, en andel 
som ökat jämfört föregående år. Antalet sjukdomsfall i denna kategori är lågt, men få enskilda 
personers frånvaro har stort inflytande på sjuktalets totala storlek. Trots en minskning i den 
totala sjukfrånvaron är det denna kategori som ökat, främst bland kvinnor. En minskning, 
jämfört med 2015 och 2014, kan ses i männens totala sjukfrånvaro samt i den yngsta 
åldersgruppen.

Sjukfrånvaro 2016 2015 2014 2013

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 3,7 4,3 4,9 4,3

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i förhållande till total  
sjukfrånvaro

50,1 38,2 26,1 32,5

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid för kvinnor 5,4 5,0 4,8 4,9

Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid för män 3,0 4,0 5,0 4,1

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre i procent av tillgänglig 
arbetstid

2,3 4,9 7,6 5,8

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 år i procent av tillgänglig  
arbetstid

4,8 4,8 5,4 3,9

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av tillgänglig 
arbetstid

3,0 3,9 4,1 4,4

Tabell 3. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro enligt 7 kap 3 § Förordning 2000:605 om årsredovisning och budgetunderlag.
Från och med 2013 ingår även anställd personal som är anvisad från Arbetsförmedlingen.

Verksamhetens omfattning
I följande kapitel redovisas utförd verksamhet per verksamhetsområde. Verksamheten under 
2016 sammanfattas i siffror enligt följande:

Verksamhetsgrenar 2016 2015 2014

Rådgivning och kommunikation 1)    

Årsarbetskraft 100 69 80

Intäkter av anslag 71 989 73 165 69 308

Övriga intäkter 10 302 7 087 22 933

Kostnader -82 291 -80 252 -92 241

Resultat 0 0 0

Tillsyn 2)

Årsarbetskraft 106 133 135

Intäkter av anslag 125 632 131 399 134 614

Övriga intäkter 928 1 290 857

Kostnader -126 520 -132 665 -135 415

Resultat 40 24 56

Tabell 4. Sammanställning av verksamhetens omfattning, tkr
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Inventering, uppföljning och utvärdering 

Årsarbetskraft 35 39 39

Intäkter av anslag 38 916 42 112 46 364

Övriga intäkter 143 515 91

Kostnader -39 059 -42 627 -46 455

Resultat 0 0 0

Områdesskydd  

Årsarbetskraft 49 56 51

Intäkter av anslag 285 749 195 493 195 474

Övriga intäkter 172 657 653

Kostnader -285 921 -196 150 -196 127

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd – LBP behörig myndighet   

Årsarbetskraft 14 19 23

Intäkter av anslag 12 466 18 369 23 255

Övriga intäkter 73 66 69

Kostnader -12 539 -18 435 -23 324

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd - Övrigt    

Årsarbetskraft 18 19 19

Intäkter av anslag 11 058 18 064 17 054

Övriga intäkter 180 138 67

Kostnader -11 238 -18 202 -17 121

Resultat 0 0 0

Policyutveckling och extern samverkan    

Årsarbetskraft 131 112 103

Intäkter av anslag 145 345 132 239 133 454

Övriga intäkter 15 401 6 510 14 444

Kostnader -160 746 -138 749 -147 898

Resultat 0 0 0

Resultat offentligrättslig verksamhet och kapitalförändring 40 24 56

Skogliga tjänster3)

Årsarbetskraft 78 97 101

Övriga intäkter 71 369 99 844 102 051

Kostnader -73 186 -103 823 -106 011

Resultat -1 817 - 3 979 - 3 960

Arbetsmarkandsrelaterade tjänster4)  

Årsarbetskraft 174 325 1 077

Övriga intäkter 107 198 170 401 497 200

Kostnader -107 141 -174 376 -483 257

Resultat5) 57 -3 975 13 943

Tjänsteexport  

Årsarbetskraft 0 0 0

Övriga intäkter6) 67 2 172 96

Kostnader -69 -52 -130

Resultat -2 2 120 -34

Resultat Uppdragsverksamhet -1 762 -5 834 9 949

Verksamhetsgrenar 2016 2015 2014
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1) Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer.
2) Här ingår offentligrättslig verksamhet.
3) Från och med 2015 redovisas Uppdrag åt skogsbruket och Uppdrag åt övriga som Skogliga tjänster.
4) Från och med 2015 redovisas Uppdrag åt Arbetsförmedlingen m fl som Arbetsmarknadsrelaterade tjänster.
5) Resultat 2014 inklusive återbetalning av för högt utbetalda sjukförsäkringsförmåner (FORA) med 14,8 mnkr under åren 2005–2006.
6) Balanserat underskott och årets resultat till och med 2015 i Tjänsteexport har täckts med anslag 1:1.
7) Här redovisas de årsarbetskraft för ledning och stöd. Kostnader för ledning och stöd är fördelade på operativ verksamhet.
8) Summan av intäkter av anslag och övriga intäkter är lika med verksamhetens intäkter i resultaträkningen.

Verksamhetsgrenar 2016 2015 2014

Fastighetsförvaltning

Årsarbetskraft 12 6 5

Övriga intäkter 7 819 5 498 9 079

Kostnader -7 979 -8 401 -7 431

Resultat Fastighetsförvaltning -160 -2 903 1 648

Ledning- och stödfunktioner (intern verksamhet)7)

Årsarbetskraft 137 160 170

Totalt

Årsarbetskraft 854 1 035 1 803

Intäkter av anslag 8) 691 155 610 841 619 523

Övriga intäkter 8) 213 652 294 178 647 540

Kostnader -906 689 -913 732 -1 255 410

Resultat -1 882 -8 713 11 653
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5 Miljöarbete
Skogsstyrelsen arbetar för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som  
riksdagen har fastställt nås i alla delar av verksamheten.  Arbetet  är integrerat i 
vårt verksamhetssystem och i våra processer och kommer bland annat till uttryck i 
verksamhetsstrategin, i målbilden Hållbart nyttjande av skogen. (se kapitel 3). 

Delar av generationsmålet och några miljökvalitetsmål berörs mer än andra. 

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom 
en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Av de områden som lyfts fram (de så kallade 
strecksatserna) finns kopplingar till skog, skogsbruk och Skogsstyrelsens verksamhet för 
samtliga områden. 

Områden med direkta kopplingar till Skogsstyrelsens verksamhet:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig. Deras förmåga att 

långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 
positiva inverkan på människors hälsa främjas.

• En god hushållning sker med naturresurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön.

Områden med indirekta kopplingar till Skogsstyrelsens verksamhet: 
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 
som möjligt.

Levande skogar och övriga miljökvalitetsmål
Av de sexton miljökvalitetsmålen finns tydliga kopplingar till skog, skogsbruk och 
Skogsstyrelsens verksamhet för mer än hälften av målen. 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar är givetvis centralt i sammanhanget. Skogsstyrelsen har 
här ett utpekat uppföljningsansvar. Utöver detta mål har myndigheten gjort bedömningen att 
vi har störst inverkan på miljökvalitetsmålen. 

• Levande sjöar och vattendrag. 
• Ett rikt växt- och djurliv. 

Verksamheten inverkar även på målen Myllrande våtmarker, Begränsad klimatpåverkan, Bara 
naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap 
samt Storslagen fjällmiljö.
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Agenda 2030
Skogsstyrelsens verksamhet har en stark koppling till flera av de globala hållbarhetsmålen 
inom Agenda 2030. Skogsstyrelsen bedömer att verksamheten har störst inverkan på målen 
om att 

• Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (mål 5). 

• Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla (mål 7).

• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12).

• Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 
(mål 13). 

• Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald (mål 15). 

Vi bedömer därutöver att vår verksamhet kopplar till ett antal delmål inom flera andra mål. 
Exempelvis God hälsa och välbefinnande (mål 3), Rent vatten och sanitet för alla (mål 6), 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), samt Fredliga och inkluderande 
samhällen (Mål 16).

Agendan berör alla delar av verksamheten. Under 2016 påbörjades ett arbete kring hur 
agendan kan integreras i Skogsstyrelsens ledning och styrning. Vårt fortsatta arbete består 
bland annat i att implementera Agenda 2030 i vårt strategiarbete för att i nästa steg i 
årsplaneringen ha åtgärder som kopplar till Agenda 2030 (se kap 11).

Skogsstyrelsens miljöarbete – vad är det?
I skogspolitiken finns ett produktionsmål och ett miljömål. Detta leder lätt tanken till att 
miljöarbete främst handlar om aktiviteter som kan kopplas till miljömålet, till exempel arbete 
med områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal eller tillsyn enligt miljöbalken. 
Miljöpolitikens generationsmål och miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar har 
dock en bredare ansats. 

Ekosystemtjänster
Exempelvis kan aktiviteter med tydlig koppling till skogspolitikens produktionsmål, till 
exempel tillsyn av återväxter och rådgivning om röjningsbehov, ses som aktiviteter som 
bidrar till att ekosystemtjänsten skogsråvara bibehålls. Det medger en god hushållning med 
naturresursen skog som i sin tur kan ge förutsättningar för att andelen förnybar energi kan 
öka. 

Skogsråvara är en av många ekosystemtjänster i skogen. En ensidig inriktning mot att 
maximera skogsproduktionen skulle givetvis innebära en mängd negativa effekter på 
skogsekosystemens biologiska mångfald och resiliens14 samt på övriga ekosystemtjänster. För 
mer information om ekosystemtjänster, se kapitel 2.

14 Kapaciteten hos ett system att hantera förändring och samtidigt utvecklas.
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Genomförda aktiviteter 2016
I nedanstående tabell redovisas kort de viktigaste aktiviteter som genomfördes under 2016. 
De återfinns mer utförligt redovisade i respektive kapitel.

Aktivitet Resultat Berörda miljökvalitetsmål

Kap 3 Ledning och styrning

Direkt miljöpåverkan – utsläpp 
av koldioxid

Koldioxidutsläpp vid 
bilkörning i tjänsten i gram per 
tjänstgöringsdag var 2016 lägre än 
utfallet 2015.

Begränsad klimatpåverkan. 

Kap 6 Rådgivning och kommunikation

Rådgivning och utbildning om 
hyggesfritt skogsbruk.

Under året har Skogsstyrelsen 
föreslagit 128 skogsägare att 
bedriva hyggesfritt skogsbruk i 
sina skogsområden. Information 
och rådgivning omfattande 
minst en timme har getts till 659 
skogsägare och yrkesverksamma 
inom skogsbruket.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag.

Kap 7 Områdesskydd

Formellt skydd av skog Under 2016 skyddades 
sammanlagt 1 461 hektar i form 
av biotopskyddsområde och 1 157 
hektar via naturvårdsavtal.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

Kap 8 Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd Stöd har under året lämnats för 
åtgärder i form av statligt stöd 
(Nokås, Ädellövskogsbruk). 

Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

Kap 9 Tillsyn och handläggning av avverkningsärenden

Handläggning av 
avverkningsanmälningar och 
tillsyn enligt skogsvårdslagen

Totalt inkom 57 129 anmälningar 
och 688 ansökningar om tillstånd 
till avverkning under året. Totalt 
utfärdades 333 förelägganden 
och förbud om miljöhänsyn vid 
avverkning.

Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö samt Ett rikt växt- 
och djurliv.

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsynen enligt miljöbalken sker i 
första hand i form av samråd enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken. Under 
2016 genomfördes 4 239 samråd.

Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

Artskyddsbeslut Under 2016 har totalt 84 beslut 
fattats, varav 34 är beslut med 
stöd av miljöbalken och 71 stycken 
är  beslut enligt skogsvårdslagen.

Levande skogar, Ett rikt växt-
och djurliv, Levande sjöar 
och vattendrag, Myllrande 
våtmarker

Systemtillsyn enligt miljöbalken Under 2016 har 20 tillsynsbesök 
genomförts.

Levande skogar, Ett rikt växt-
och djurliv

Kap 10 Inventering, uppföljning och utvärdering

Nyckelbiotopsinventering Under 2016 påträffades och  
registrerades 1 068 nya områden 
som nyckelbiotoper, med en total 
areal på 5 387 hektar. 

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv
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Skog och historia – 
kvalitetssäkring

Under 2016 har sammanlagt 
7 186 lämningar kontrollerats, 
granskats och registrerats 
i Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesinformationssystem 
(FMIS).

Levande skogar.

Kap 11 Policyutveckling och extern samverkan

Regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen

Skogsstyrelsen har samverkat 
med länsstyrelserna i arbetet 
med att ta fram regionala 
åtgärdsprogram. 

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

Miljömålsuppföljning Skogsstyrelsen har följt upp 
Levande skogar såväl nationellt 
som regionalt. 

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

Vattenförvaltning Skogsstyrelsen medverkar i 
vattenförvaltningen. 

Levande sjöar och vattendrag.

Målbilder för god miljöhänsyn 
vid avverkning 

Målbilderna har fått ett stort 
genomslag i skogsbruket. 
Huvuddelen av aktörerna inom 
skogsbruket har uttalat sitt stöd 
för målbilderna och nästan alla de 
tjänstemän och entreprenörer som 
är aktiva vid föryngringsavverkning 
är utbildade i målbildernas 
innehåll. Under året har 
Skogsstyrelsen fortsatt arbetet 
med implementering av målbilder 
för god miljöhänsyn och fyra nya 
målbilder har utvecklats. 

Ett rikt växt- och djurliv, 
Bara naturlig försurning, 
Levande skogar, Levande sjöar 
och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Begränsad 
klimatpåverkan.

Adaptiv skogsskötsel Detta fleråriga regeringsuppdrag 
bidrar till etappmålet om ett 
variationsrikt skogsbruk. Flera 
rapporter har publicerats.

Levande skogar, Ett rikt växt 
och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag.

Grön infrastruktur Skogsstyrelsen har under 2016 
deltagit i Naturvårdsverkets 
uppdrag att ta fram riktlinjer och 
en genomförandeplan avseende 
regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur. Skogsstyrelsen har 
även medverkat i uppdraget att 
koordinera genomförandet av 
en grön infrastruktur i Sverige. 
Under året har arbete startat 
för att förbereda medverkan i 
det regionala arbetet med att 
utveckla handlingsplaner för grön 
infrastruktur.

Ett rikt växt- och djurliv, 
Begränsad klimatpåverkan, 
Bara naturlig försurning, 
Levande skogar Levande 
sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap.

Samlad åtgärdsplan för 
Skogsstyrelsens miljöarbete 
2016-2019. 

Vi har analyserat hur myndigheten 
verkar för att miljömålen ska nås 
(se Skogsstyrelsens meddelande 
nr 2/2016). En åtgärdsplan 
har tagits fram. Åtgärderna 
nr 1–11 samt hur de hittills har 
genomförts, redovisas nedan:
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Kap 11 Policyutveckling och extern samverkan 

1. Utveckla skrivningarna om 
miljömålen i processplanerna.

I mallen för processplaner har ett 
avsnitt lagts in med anvisning om 
att beskriva hur respektive process 
relaterar till Sveriges miljömål 
och skogens ekosystemtjänster. 
Av beskrivningen ska också 
framgå hur processens 
strategiska aktiviteter bidrar 
till att nå miljömålen eller 
ekosystemtjänster. 

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag.

2. Utveckla arbetssätten inom 
ramen för miljöledningsarbetet.

Miljösamordnaren ansvarar för 
att en gång per år uppdatera 
bedömningen av myndighetens 
miljöpåverkan. Ett viktigt underlag 
för bedömningen framöver 
kommer att vara innehållet i 
verksamheternas processplaner. 
Resultatet av bedömningen spelas 
in i ordinarie ledningsprocess för 
att ta fram Verksamhetsstrategin.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag.

3. Undersöka och implementera 
metod för effektivare styrning i 
det ordinarie planeringsarbetet.

Vi söker en arbetsmetod där 
vi kan beskriva och motivera 
valet av inriktning och faktiska 
åtgärder. Vi har en process där vi 
successivt bryter ner skogs- och 
miljöpolitiken till faktiska åtgärder 
men vi saknar en systematik, 
en metod för prioritering och 
konsekvensanalys. Önskvärt är att 
utifrån en miljöekonomisk metod 
identifiera styrmedel som leder till 
att vi gör rätt saker.vi gör störst 
skogspolitisk nytta.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag.

4. Utveckla stöd till distrikten 
inför arbetet med länsvisa 
åtgärdsplaner för miljömålen.

Arbetet med att utveckla stöd till 
distriktens arbete med de länsvisa 
åtgärdsplanerna för Levande 
skogar påbörjades under 2016 och 
förväntas slutföras under 2017.

Begränsad klimatpåverkan, 
Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Ett rikt 
växt- och djurliv, Myllrande 
våtmarker.

5. Ta fram en strategi för 
områdesskydd – projekt 
Värdefulla skogar.

I samarbete med Naturvårdsverket 
har Skogsstyrelsen utvärderat 
Nationell strategi för formellt skydd av 
skog. Syftet är att uppnå ett mer 
kostnadseffektivt skydd och att 
revidera den befintliga strategin.

Begränsad klimatpåverkan, 
Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Ett rikt 
växt- och djurliv, Myllrande 
våtmarker.

6. Fortsatta och utvecklade 
sektors- och objektsdialoger.

Under året genomfördes ett 
flertal möten med företag och 
organisationer i skogssektorn 
där angelägna frågeställningar 
kopplat till miljöhänsyn/
kulturmiljö lyfts. Under året har 
1 147 yrkesverksamma deltagit 
i dialoger om åtgärder som de 
själva planerat och/eller utfört. 
De flesta dialogerna (90 procent) 
gällde miljöhänsyn.

Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö samt Ett rikt växt- 
och djurliv.
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7. Fortsatta och utvecklade 
hänsynsuppföljningar.

Resultaten har publicerats och är 
bland annat viktiga underlag för 
prioriteringar inom rådgivning och 
tillsyn men även för uppföljning 
av miljömålen. Under 2016 har 
cirka 350 ärenden inventerats 
före avverkning och cirka 200 
ärenden har inventerats efter 
avverkning. Hänsynen till forn- och 
kulturlämningar har inventerats på 
480 anmälningar. Se kap 10.

Begränsad klimatpåverkan, 
Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar, Ett rikt 
växt- och djurliv, Myllrande 
våtmarker.

8. Se över interna arbetssättet 
i vilka delar behövs/finns 
möjlighet till anpassning till 
utökat landskapsperspektiv och 
grön infrastruktur.

Arbetet planeras påbörjas 2017. Levande skogar, Begränsad 
klimatpåverkan, Ett rikt 
växt-och djurliv, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och 
vattendrag. 

9. Uppföljning och 
sammanställning av data om 
frivilliga avsättningar.

Skogsbrukets frivilliga 
avsättningars areal och 
beskaffenhet har skattats. En 
rapport publiceras i början av 2017.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv.

10. Översyn och utveckling 
av indikatorer och 
uppföljningsmått i Levande 
skogar.

Skogsstyrelsen har under året 
arbetat med regeringsuppdraget 
”Uppdrag om miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet.” Arbetet har 
bestått av en översyn av befintliga 
indikatorer för miljökvalitetsmålen 
och har resulterat i fem 
prioriterade indikatorer som vi 
anser ger en god övergripande 
bild av Levande skogar. En bredare 
och mer djupgående analys av 
indikatorer och mått som används 
i miljömålsuppföljningen planeras 
2017. 

Levande skogar, Levande 
sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, samt Ett rikt 
växt- och djurliv.

11. Utveckla miljökraven vid 
upphandling.

Viktiga steg har tagits för att 
Skogsstyrelsen ska upphandla 
hållbara produkter och tjänster. 
En kartläggning har gjorts för 
att identifiera utgångsläget. 
För åtgärder på kort och lång 
sikt finns en plan som syftar 
till att hållbarhetsperspektivet 
omhändertas på ett systematiskt 
sätt. Planen implementeras i 
verksamheten under kommande 
år. Skogsstyrelsen har 
medverkat i nätverksgrupper 
ledda av Naturvårdsverket och 
Upphandlingsmyndigheten, 
bland annat för att utveckla 
skogsbrukskriterier vid 
upphandling.

Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv
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Samverkansåtgärder mellan 
myndigheter.

Inom ramen för arbetet i 
Miljömålsrådet har deltagande 
myndigheter tagit fram en rad 
samverkansåtgärder. Åtgärderna 
som Skogsstyrelsen bidrar i 
arbetet med består bland andra 
av: Möjligheter och hinder för 
bioenergiproduktion inom svenskt 
jord- och skogsbruk, Plattform 
för hållbar stadsutveckling, 
Miljöintegrering, bevarande och 
skydd av källmiljöer, Genomför 
handlingsplaner för grön 
infrastruktur, Övergångszoner 
mellan skogs- och jordbruksmark, 
Regional landskapsanalys 
(test av), Öka samsynen i 
hanteringen av kulturlämningar 
som berörs av skogsbruket, 
Kalibrera skadebedömningar 
av kulturhistoriska lämningar 
som skadas av skogsbruket. 
Nedan redovisas två åtgärder 
där Skogsstyrelsen har hög 
delaktighet.

Levande skogar, Levande 
sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, samt Ett rikt 
växt- och djurliv.

1. Möjligheter och hinder för bio-
energiproduktion inom svenskt 
jord- och skogsbruk.

Under 2016 har 
Skogsstyrelsen tillsammans 
med Energimyndigheten, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna samarbetat 
i projektet Möjligheter och 
hinder för bioenergiproduktion 
inom svenskt jord- och 
skogsbruk. Projektet ska ta 
fram ett kunskapsunderlag 
som visar potentialen för 
biomassaproduktion från 
jordbruksmark och skogsmark. 
Underlaget ska också behandla 
hur olika miljörisker kan undvikas. 

Begränsad klimatpåverkan.

Kap 11 Policyutveckling och extern samverkan

 2. Övergångszoner mellan 
skogs- och jordbruksmark.

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, 
länsstyrelsen och Sveriges 
geologiska undersökning 
samarbetar i ett projekt som 
handlar om övergångszoner 
mellan skogs- och jordbruksmark. 
Projektet fokuserar på 
skogsbryn. Inom projektet ska 
vi sammanställa kunskap om 
skogsbryn, identifiera hinder 
och bromsklossar för önskad 
utveckling och föreslå åtgärder 
för att öka mängden värdefulla 
skogsbryn. Under 2016 har vi 
gett CBM i uppdrag att göra en 
litteraturgenomgång och ta fram 
en kunskapssammanställning om 
bryn. Arbetsgruppen har också 
börjat identifiera hinder och 
möjligheter i nuvarande styrmedel.

Ett rikt odlingslandskap, Le-
vande skogar.



SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2016

42 5 Miljöarbete

Kap 11 Policyutveckling och extern samverkan

Regeringsuppdrag. Skogsstyrelsen har genomfört 
eller medverkat vid flera uppdrag 
som kan bidra till policyutveckling 
och/eller att utveckla miljöarbetet 
på olika sätt, exempelvis 
utvärdering av ekonomiska stöd. 

Varierar med uppdrag..

Nationellt skogsprogram. Skogsstyrelsen har bistått 
Regeringskansliet i arbetet med 
ett nationellt skogsprogram.

Ett rikt växt- och djurliv, 
Begränsad klimatpåverkan, 
Levande skogar, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Myllrande 
våtmarker,

Kap 12: Uppdragsverksamhet

Skoglig uppdragsverksamhet. Under året har uppdrag i form 
av Gröna skogsbruksplaner och 
Kompetensutveckling (till exempel 
utbildning om målbilder för god 
miljöhänsyn) genomförts.

Levande skogar, Ett rikt  
växt-och djurliv.

Arbetsmarknadsprojekt och 
naturreservatsskötsel.

Inom ramen för Skogsstyrelsens 
arbetsmarknadsprojekt har 
åtgärder som berör till exempel 
kulturella ekosystemtjänster 
genomförts.

Levande skogar, God bebyggd 
miljö, Ett rikt växt-och djurliv.

Av sammanställningen framgår att Skogsstyrelsen genomfört många aktiviteter som bidrar 
till uppfyllelsen av generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det är dock svårt att uttala 
sig om i vilken grad en enskild aktivitet bidragit. Olika aktiviteter påverkar och förstärker 
varandra. Många av aktiviteterna syftar till att påverka andra aktörer till att genomföra 
åtgärder i form av frivilliga insatser.
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15 Sammanvägning av olika användningsrelaterade mätpunkter i e-tjänsterna och på viktiga webbsidor. 

6 Rådgivning och  
kommunikation 

Förmedling av kunskaper från skoglig forskning till skogsägare och andra aktörer  
i skogen genom rådgivning, utbildning och information är sedan länge en av de  
viktigaste uppgifterna för Skogsstyrelsen. Tidningen Skogseko, landets största  
skogstidning, ges ut av Skogsstyrelsen fyra gånger om året. Det är en viktig  
informationskanal och ett viktigt rådgivningsinstrument, liksom i allt högre grad 
våra digitala kanaler och e-tjänster.

Arbetet med rådgivning och kunskapsförmedling har under året finansierats både med anslag 
och med medel från Landsbygdsprogrammet. 

Distanskommunikation, digitala kanaler och dialogbaserade metoder blir allt viktigare 
inom rådgivningsverksamheten. Utvecklingen inom fjärranalysområdet gör att olika former 
av geodata kan användas som underlag för rådgivning. I enlighet med myndighetens 
övergripande mål, Vi verkar genom andra för att uppnå effekter i skogen, har rådgivningsinsatser 
som syftar till att påverka resultatet på enskilda objekt prioriterats ned. Istället läggs mer 
arbete på att via e-tjänster och digitala kanaler tillhandahålla kunskaper och geodata som 
skogsbrukarna behöver för att bedriva ett hållbart skogsbruk. Genom dialog och återkoppling 
skapas förutsättningar för samsyn inom sektorn om vad som är bra åtgärder med hänsyn 
tagen till god miljö. Under året har 1 147 yrkesverksamma deltagit i dialoger om åtgärder som 
de själva planerat och/eller utfört. De flesta dialogerna (90 procent) gällde miljöhänsyn. En 
effektutvärdering av de objektsvisa dialogerna, byggd på intervjuer med externa deltagare, 
visar att dialogerna är uppskattade. Mer än två tredjedelar av deltagarna anger att de har 
påverkat deras fortsatta agerande kring miljöhänsyn.

Förvaltning och utveckling av innehållet i e-tjänster och digitala kanaler är en allt viktigare 
och större del av rådgivningsverksamheten. Användningen av tjänsterna har ökat med 20 
procent15 under året. De digitala tjänsterna får en allt större plats i distriktens verksamhet. 
Under året har det hållits 159 träffar för 3 000 skogsägare med information om hur man kan 
använda e-tjänsterna i skötseln av skog. Individuell rådgivning på distans eller från kontoret, 
med karttjänsterna i Mina sidor som bas, har getts till 567 skogsägare.

Även om de nya arbetssätten vinner mark är traditionella rådgivningsformer, som till 
exempel skogsdagar, en fortsatt viktig del av verksamheten. Individuell rådgivning i fält 
innebär en hög kostnad per objekt och person, och rådgivningsformen används därför i 
första hand i samband med stödärenden och kopplat till skogliga områden med särskilt höga 
miljövärden.

Ämnesområden i rådgivningen
Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet ska bidra till de effekter som anges i styrande 
dokument som regleringsbrev och verksamhetsstrategi. Vilka ämnen som prioriteras 
styrs dels av detta, dels av behovsanalyser utifrån tillståndet i skogen, men även av vilken 
rådgivning som skogsägarna får av andra aktörer i skogsbruket. Ambitionen är att verka 
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genom andra för att skapa effekter i skogen. Under 2016 har skogsbruksåtgärder som 
tar hänsyn till miljön prioriterats, i första hand via objektsvisa dialoger. Gemensamma 
målbilder för god miljöhänsyn, som tagits fram i samverkan med skogsbruket, används som 
underlag och stöd i dialogerna. Ett annat område som prioriterats av många distrikt är Bättre 
ungskogar, vilket inbegriper föryngring, röjning och viltskador.

Miljövårdande skötsel och hyggesfritt skogsbruk är ämnen som drivs i särskilda projekt. Mer 
om dem nedan.

Deltagare i och mottagare av rådgivning
Det totala antalet deltagare i rådgivning, i objektsvis återkoppling och i gruppaktiviteter 
riktade till skogsbruket, var 15 714. Eftersom det förekommer att samma person deltar i flera 
olika rådgivningsaktiviteter är antalet unika personer något lägre. Antalet deltagare är i stort 
sett oförändrat jämfört med 2015.

Skogsägare och deras anhöriga utgör den numerärt största gruppen, med knappt 11 000 
deltagare. De utgör 3,3 procent av det totala antalet skogsägare. Om hänsyn tas till att 
vissa personer besökt flera aktiviteter, är bedömningen att den verkliga andelen berörda 
skogsägare som fått personlig rådgivning eller deltagit i fysiska träffar ligger på knappt 3 
procent. Antalet som nås av information, råd och kunskapsförmedling via olika digitala 
kanaler, förlagsprodukter och Skogseko är betydligt högre.

Yrkesverksamma i skogsbruket är en grupp som i hög grad påverkar skogstillståndet. 
Antalet yrkesverksamma som har deltagit i rådgivningsaktiviteter är 4 097, fördelat på 2 730 
skogstjänstemän och 1 367 skogsarbetare/entreprenörer. Det betyder att mer än hälften av 
de skogliga fälttjänstemännen och cirka 10 procent av gruppen skogsarbetare/entreprenörer 
deltog i Skogsstyrelsens rådgivningsaktiviteter under 2016.

Projekt inom Landsbygdsprogrammet
Skogsstyrelsen bedriver två projekt med bidrag från Landsbygdsprogrammet; ett internt 
fortbildningsprojekt och ett externt rådgivningsprojekt. Rådgivningen syftar till att förmedla 
kunskap till verksamma i skogsbruket som vill genomföra skötselåtgärder för att bevara, 
utveckla eller förstärka miljövärden – naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden. 
Rådgivningsinsatserna ska även stötta och motivera deltagarna att söka stödet Skogens 
miljövärden. Dokumentationen från rådgivningen kan användas av deltagaren som en bilaga 
till ansökan om stöd och utgör ett viktigt underlag i handläggning och beslut om stöd. 

Under året har 802 rådgivningar utförts på 4 226 hektar och med 1 152 personer.

Skogen i skolan
I det nationella samverkansprogrammet Skogen i skolan har Skogsstyrelsen arbetat 
tillsammans med andra skogliga intressenter med att sprida kunskaper om den svenska 
skogen i skolans värld. Arbetet görs bland annat i form av stöd till skolskogar och genom 
att sprida goda exempel på hur skogen och skogsbruket kan integreras i olika skolämnen. 
Skogsstyrelsen medverkar i flera av landets lärarutbildningar. Skogens mästare, en tävling 
för landets sjundeklassare, har genomförts på flera distrikt. Skogskollo för tjejer är en riktad 
insats för att intressera flickor för skogen och för att välja en skoglig yrkesbana. Den har 
genomförts på 6 platser i landet och lockat 95 deltagare. 

Under året har Skogsstyrelsen mött drygt 2 200 lärare och knappt 1 000 lärarstudenter inom 
Skogen i skolan.
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Hyggesfritt skogsbruk
För att bidra till ökad variation i skogsbruket erbjuder Skogsstyrelsen information och 
utbildning och ger råd om hyggesfritt skogsbruk. Vi har, i samverkan med andra aktörer, 
ordnat demonstrations- och försöksområden som ger kunskap om och inspiration till att 
använda hyggesfria metoder. Skogsstyrelsen samverkar även med flera kommuner. För dem 
är hyggesfritt skogsbruk ett bra alternativ i tätortsnära skogar. 

På varje distrikt inom Skogsstyrelsen finns en eller flera personer som skogsägare och 
skogsbrukets aktörer kan vända sig till för att få råd och vägledning i hyggesfritt skogsbruk. På 
Skogsstyrelsens webbsida finns uppdaterad information.

Under året har Skogsstyrelsen vid rådgivning i fält föreslagit 128 skogsägare att bedriva 
hyggesfritt skogsbruk. Information och rådgivning omfattande minst en timme har getts till 
659 skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens e-tjänster 
Skogsägarnas ”Mina sidor” på Skogsstyrelsens webbplats, är den mest använda e-tjänsten. 
Här kan en skogsägare bland annat se kartor över sin skog, planera åtgärder och skicka in 
avverkningsanmälan.

Under 2016 har användardesignen förbättrats. Nya kartor och funktioner tillkommit, bland 
andra:

• en koppling till artdatabanken,

• nya satellit- och flygbilder,

• nya skogsgränser,

• möjligheten att automatiskt uppdatera virkesvolymen från tidigare laserskanning till 
dagsfärskt värde av antal skogskubikmeter inom ett bestånd,

• webbappen, den mobila varianten av Mina sidor, har fått en rad nya kartor, till exempel 
markfuktighetskartan, där det går att rita bestånd och planera basvägar direkt ute i 
skogen,

• projektet Gemensam inlämningsfunktion (se kapitel 11) har levererat en 
funktion som innebär att skogsägare och ombud kan skicka in fornlämnings- och 
markavvattningsärenden direkt till Länsstyrelsen via Skogsstyrelsens Mina sidor.

Trehundra nya användare av Mina sidor och antalet skogsägare som har loggat in någon gång 
under året. Vi har nu drygt 93000 användare. Mycket av den geografiska informationen och 
funktionerna i Mina sidor finns också tillgängliga för alla i de öppna karttjänsterna Skogens 
pärlor och Skogliga grunddata. Via tjänsten Skogsdataportalen kan man ladda ner geodata till 
egna kartsystem. Informationen är ett viktigt stöd för skogsbrukets åtgärdsplanering. Ett bra 
exempel på detta är markfuktighetskartan som fått stor betydelse i arbetet med att minska 
markskadorna.

Kommunikation bidrar till de skogspolitiska målen
Kommunikation är en viktig del i arbetet med att nå de skogspolitiska målen och 
myndighetens övergripande mål. Kommunikationsenheten har gett omfattande stöd till hela 
organisationen vid både intern och extern kommunikation i för myndigheten viktiga frågor. 

Fokus på klarspråk
För att underlätta för Skogsstyrelsens medarbetare och kunder arbetar vi sedan 2015 med 
att öka kunskapen om hur klarspråk kan och bör användas i alla delar av myndighetens 
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kommunikation. Vi har bland annat anordnat kurser samt klarspråksgranskat blanketter och 
textmallar i Skogsstyrelsens handläggarsystem. Redan nu har medarbetarnas medvetenhet 
om vikten av klarspråk ökat och arbetet kommer att växlas upp under kommande år.

Intern kommunikation kring målstyrningsarbetet
Internt har vi även kommunicerat kring Skogsstyrelsens övergripande mål och fokusområden 
2016. Vi har kontinuerligt lyft exempel från verksamheten på hur olika delar inom 
myndigheten arbetar för att nå det övergripande målet, med syftet att öka både förståelsen 
och engagemanget för målstyrningsarbetet. Vi ser fortfarande ett behov av att förståelsen hos 
medarbetarna ökar, och det arbetet går vidare under 2017.

Kommunikation i viktiga frågor
Webbplatsen skogsstyrelsen.se är huvudkanal för myndighetens externa kommunikation. 
Utgivning av tidningen Skogseko, Sveriges största skogstidning16, är också en viktig del i 
arbetet. Detta kompletteras med kommunikation via bland annat sociala medier och digitala 
nyhetsbrev.

Kommunikationsarbetet har bidragit till att de årliga älgbetesinventeringarna, övervakningen 
av granbarkborrens svärmning samt risken för omfattande granbarkborreskador efter 
stormarna Helga och Gorm fått ett bra medialt genomslag. Den stora nyttan för skogsbruket 
av information från skogliga grunddata och vikten av att detta arbete fortsätter har lyfts i en 
debattartikel. Skogsstyrelsens mediegenomslag ligger kvar på ungefär samma nivå som 2015. 

Kommunikation är också en viktig del i samarbetet med andra myndigheter, exempelvis 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Exempel 
på sådana samarbeten är arbetet med klimatanpassningsportalen samt stöden inom 
Landsbygdsprogrammet. 

Kampanjer som verktyg för att nå målen
Under 2016 har delar av kommunikationsarbetet koncentrerats till en intern och extern 
kampanj för att stödja Skogsstyrelsens nationella fokusområde Ökad användning av e-tjänster 
och skogsstyrelsen.se. 

Den interna kampanjen ökade medvetenheten och kunskapen om Skogsstyrelsens e-tjänster 
och skogsstyrelsen.se hos våra medarbetare. Alla medarbetare känner till Mina sidor och de 
flesta är även bekanta med Skogens pärlor, Skogliga grunddata och Skogsdataportalen. Under 
året har fler medarbetare även lärt sig mer om Skogens klimatråd och Skogens paragrafer. 
Mer arbete återstår för att medarbetarna ska ha tillräcklig kunskap för att kunna använda 
e-tjänsterna som ett naturligt verktyg i vardagen.

Kampanjen fick extra utrymme på vår webbplats, där vi informerade om e-tjänsterna 
och nyttan av att använda dem. Till tidningen Skogseko producerade vi en bilaga som 
marknadsförde e-tjänsterna. Den samordnades med annonser och webbannonser i skogliga 
facktidningar och information i sociala medier. Information fanns även med i Skogsstyrelsens 
nyhetsbrev under hösten. Distrikten bidrog med lokala artiklar på webben och i lokala bilagor 
till Skogseko samt via träffar och lokala nyhetsbrev. Kampanjen har även synts medialt.

I mitten på oktober, då kommunikationen var som mest intensiv, såg vi en tydlig topp 
i besöksstatistiken i kartprogrammet på Mina sidor. Slutsatsen blir att vi nådde ut till 
målgrupperna på ett bra sätt och att aktiviteten på våra e-tjänster ökade tack vare kampanjen. 

16 Trycks i cirka 222 000 exemplar fyra gånger per år.
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Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 100 69 80

Intäkter av anslag 1:1 71 989 73 165 69 308

Övriga intäkter 10 302 7 087 22 933

Kostnader -82 291 -80 252 -92 241

Resultat 0 0 0

Tabell 5. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

6 Rådgivning och kommunikation 47

Ett hårdnande debattklimat
År 2016 har präglats av en intensiv debatt kring tillämpningen av artskyddsförordningen 
samt beslutet att publicera avverkningsanmälda områden digitalt. Båda dessa kopplas ihop 
med äganderättsfrågan och den pågående översynen av skogsvårdslagen. När det gäller 
artskyddsförordningen kritiseras framförallt att markägare inte alltid har rätt till ersättning 
när en avverkning förbjuds, medan publiceringen av avverkningsanmälda områden uppfattas 
som integritetskränkande. 

Skogsstyrelsens kommunikation har bidragit till att myndigheten synts – och försökt ge 
en nyanserad bild – i debatten om äganderätten, om artskyddsförordningen och digital 
publicering av avverkningsanmälda områden.

Debattklimatet har hårdnat betydligt, vilket bland annat märks medialt samt i 
kommentarsfältet på generaldirektör Herman Sundqvists blogg. 

Generaldirektörens blogg en ny kanal
Generaldirektörens blogg startades i maj 2016 med syftet att reflektera kring aktuella 
skogsfrågor, väcka debatt och få inblick i läsarnas tankar om skog och skogspolitik. Bloggen 
har stadigt ökat antalet följare och vid årets slut var det cirka 300 personer som följde den.

Verksamhetens omfattning, Rådgivning och  
kommunikation
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7 Områdesskydd 
Formellt skydd av skyddsvärda miljöer, tillsammans med bevarandeåtgärder i  
dem, är viktiga byggstenar i ett hållbart brukande av och med bibehållen mångfald 
i den svenska skogen. Områden med de högsta bevarandevärdena prioriteras högst 
och arbetet sker i nära dialog med berörda markägare.

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal – formellt 
skydd
Det ökade anslaget för skydd av värdefulla skogar är välbehövligt och viktigt. Att öka 
omfattningen av skyddad areal har krävt en kraftsamling för myndigheten det gångna året 
eftersom medlen som får användas för handläggning inte ökade i samma utsträckning. Även 
en del utvecklings- och förbättringsarbete har fått stå tillbaka under 2016 med konsekvenser 
som på sikt är svårbedömda. Det gäller också förvaltningen av tidigare formellt skyddade 
områden. 

Fullt anslagsutnyttjande har nåtts trots att myndigheten stoppade utbetalningen 
av §19-intrångsersättningsärenden i väntan på att en utredning gällande 
rådighetsinskränkningens (begränsningen av förfoganderätten) storlek ska bli klar. 
Utredningen ska ge svar på vilken ersättning markägare som fått avslag på en ansökan om 
tillstånd till avverkning ovan gränsen för fjällnära skog kan vara berättigad till. Knappt 2 
mnkr av anslaget utbetalades dock till följd av nekade tillstånd till avverkning ovan fjällnära 
skog innan utbetalningsstoppet i november. 10 mnkr kronor av anslagsposten flyttades även 
till anslagsposten för utbetalningar av Nokås- och Ädellövskogsbidrag.  

Naturvärdeskvaliteten i de arealer som skyddats med naturvårdsavtal och 
biotopskyddsområden nedan fjällnära skog ligger på en fortsatt hög nivå och helt i linje med 
intentionerna om ett värdebaserat formellt skydd. 

Naturvårdande skötsel har inte kunnat prioriteras
Omfattningen av naturvårdande skötsel i biotopskyddsområden och naturvårdsavtal har inte 
utvecklats lika positivt 2016 som föregående år utan ligger fortsatt på en otillräcklig nivå. 
Den främsta orsaken är att handläggningen av skötselåtgärder jämfört med handläggning av 
bildande av nya områdesskydd är relativt sett dyrare. Det beror på att ersättningsbeloppet 
som betalas ut i ett genomsnittligt skötselärende är betydligt lägre än ärenden som rör 
bildande av formellt skydd. Följaktligen ledde den kraftiga höjningen av anslaget för 
ersättning till markägare, men inte av medlen för handläggning, till att skötselambitionerna 
har fått stå tillbaka. 

En positiv nyhet för arbetet med naturvårdande skötsel är den överenskommelse som under 
hösten undertecknades av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Syftet är att tydliggöra 
myndigheternas intention om att gemensamt sätta fokus på frågan om naturvårdande skötsel 
i skog. Till överenskommelsen finns en genomförandeplan med planerade åtgärder och 
leveranser fram till 2021.

Nyckelbiotoperna negativt påverkade
Andelen avverkningsanmälda nyckelbiotoper ligger fortfarande på en hög nivå. Vissa 
nyckelbiotoper påverkas negativt av skogsbruksåtgärder. Beslutade mål för formellt skyddad 
areal nås inte inom angiven tid. Nekandet av tillstånd till avverkning av skyddsvärda områden 
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2016 2015 2014

Administrativ kostnad (tkr) 37 475 38 000 29 500

Beslutad ersättning (tkr) 229 815 139 132 148 767

Hektar nya BS och NVA 2 618 1 712 1 622

Antal nya BS och NVA 430 350 353

Administrativ kostnad/hektar (tkr) 14,3 22,2 18,2

Administrativ kostnad/ärende (tkr) 87,2 108,6 83,8

Tabell 7. Kostnader för arbete samt beslutad ersättning vid bildande av formellt skydd,        
               perioden 2014–2016

Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 49 56 51

Intäkter av anslag 1:2 285 749 195 493 195 474

Övriga intäkter 172 657 653

Kostnader -285 921 -196 150 -196 127

Resultat 0 0 0

Tabell 8. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

7 Områdesskydd 49

Antal hektar, produktiv skogsmark, per år

Skyddsform 2016 2015 2014

Biotopskyddsområden 1 461 752 1 043

Naturvårdsavtal 1 157 960 579

Tabell 6. Antal hektar naturvårdsavtal och biotopskyddsområden   

ovan gränsen för fjällnära skog innebär att nyckelbiotoper kan bevaras i dessa områden, men 
måluppfyllelsen nedanför gränsen för fjällnära skog kommer att försenas. 

Hittills har Skogsstyrelsen beslutat om knappt 28 000 hektar biotopskyddsområden och 
knappt 37 000 hektar naturvårdsavtal sedan 1993. Etappmålet för arealen formellt skyddad 
skogsmark, 2012–2020, i form av naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
bedöms inte nås trots det höjda anslaget. Vid utgången av 2016 återstår cirka 60 procent av 
målet. 

Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket fortsatt arbetet med att införa en 
kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur, se vidare kapitel 11. Skogsstyrelsen 
har tillsammans med Naturvårdsverket även arbetat med en utvärdering av den Nationella 
strategin för formellt skydd av skog, se vidare kapitel 11. 

Arbetet med bevarandet av den vitryggiga hackspetten inom åtgärdsprogrammet har framför 
allt fortsatt i det mellansvenska stråket från Dalsland i väster till Uppland i öster. Beslut 
om genresurser inom biotopskyddsområden följer plan och målet för perioden 2013–2016 
bedöms vara nått.

De administrativa kostnaderna för Skogsstyrelsen, angivna som kostnad per hektar samt 
kostnad per ärende, är under 2016 på en lägre nivå än för 2015 och 2014. I de administrativa 
kostnaderna återfinns också kostnader för handläggning av naturvårdande åtgärder i tidigare 
skyddade områden samt handläggning av ärenden där tillstånd till avverkning enligt § 18 SvL 
nekats.

Verksamhetens omfattning, Områdesskydd
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8 Ekonomiskt stöd 
Stöden som Skogsstyrelsen hanterat under 2016 bidrar till miljömålen genom aktiva 
åtgärder, till kompetensutveckling och företagsutveckling. Dessutom finns ett till-
fälligt stöd för att återställa skogarna efter den stora skogsbranden i Västmanland 
2014.

Tabell 9. Översikt av de olika stöd Skogsstyrelsen hanterat under år 2016

 Stöd Eventuellt kortnamn Syfte

Stöd till natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder.

Nokås Bidrar till miljömålet levande skogar genom 
stöd till aktiva skötselåtgärder i natur- och 
kulturmiljöer, landskapsbild och friluftsliv.

Stöd till ädellövskogsbruk. Ädellövskogsbruk Kompenserar skogsägare för merkostnader 
vid föryngring av ädellövskog, som har stor 
betydelse för landskapsbild och biologisk 
mångfald.

Väx med skogen – stöd till  
företag. Stödet kunde sökas 
fram till 2014. Under 2015-
2017 slutredovisas och  
granskas beviljade projekt.

Väx med skogen Ett stöd som skapar förutsättningar för  
ekonomisk tillväxt inom förädling och  
innovation eller för upplevelser och rekreation 
med anknytning till skog.

Landsbygdsprogrammet 
2007–2013. Utbetalning av 
stöd beviljade 2009-2013  
pågick fram till september 
2015.

Kompetensutveckling

Skogens mångfald 
(SM)

Ädellöv

Tillfälligt stöd för upparbetning 
och lagring av brandskadat 
virke efter branden i  
Västmanland. Tillfälligt stöd 
för dieselbränsle.

Brandskadat virke 
Lagringsstöd 
Dieselstöd

Kompensera skogsägare och entreprenörer 
för ökade kostnader och fallande priser på 
energived efter skogsbranden i Västmanland 
2014.

Landsbygdsprogrammet 
2014–2020.

Skogsstyrelsen har förberett 
4 skogliga stöd som öppnar 
2016.

Kompetensutveckling & 
rådgivning 
Skogens miljövärden 
Samarbete om  
miljö.  
Återställande av  
skadad skog.

Bidra till miljömålen och ökad  
konkurrenskraft genom stöd till skötsel  
av natur- och kulturvärden,  
kompetensutveckling och samarbete  
i miljöfrågor.

- Kompetensutveckling i uthålligt skogsbruk

- Aktiva skötselåtgärder i natur- och  
  kulturmiljöer

- Mål att öka andelen ädellövskog

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder (Nokås) samt  
ädellövskogsbruk
Intresset är stort och efterfrågan är hög. För att få balans mellan beviljade stöd och anslaget 
för utbetalningar har bara stöd till de högst prioriterade åtgärderna kunnat beviljas under 
året. Regeringen beslutade 22 december att omfördela 10 mnkr extra för utbetalningar av 
stöd. Dessa medel har nyttjats vilket ger möjlighet att under 2017 bevilja stöd till angelägna 
åtgärder i ansökningar som lagts vilande under 2016. 
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Tabell 10. Beviljade och utbetalade stöd inom Nokås och Ädellövskogsbruk, mnkr

Tabell 11. Nokås, fördelning på miljövärden som främjas, hektar

Tabell 12. Ädellövskog, fördelning på åtgärder, hektar

Stödform 2016 2015 2014

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Nokås 11,6 19,8 24,9 13,8 21,4 11,8

Ädellöv 9,3 15,2 19,1 10,2 15,6 10,0

Summa 20,9 35,0 44,0 24,0 37,0 21,8

Miljövärde 2016 2015 2014

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Biologisk mångfald 848 1 574 2 186 1 046 1 522 835

Vattenmiljö 8 13 17 17 27 29

Kulturmiljö 70 115 139 127 168 93

Biologiskt kulturarv 51 54 62 37 85 44

Landskapsbild/fri-
luftsliv

11 181 35 207 236 91

Övrigt 24 40 52 215 87 28

Summa 1 012 1 977 2 491 1 649 2 125 1 120

Åtgärd 2016 2015 2014

Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Föryngring 113 192 225 478 591 321

Gräsrensning 229 286 264 212 246 260

Hjälpplantering 80 75 81 80 118 119

Stängselvård 51 53 120 68 147 157

Övrig återväxtvård 69 76 75 67 88 78

Röjning 885 1 649 1 642 1 178 1 410 1 213

Nyanläggning 16 142 172 55 58 3,8

Framgallring 6 17 19 2,3 -

Nedtagning av 
stängsel

72 146 140 123 190 165

Summa 1 521 2 636 2 738 2 263 2 848 2 317

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 (LBP)
Under våren 2016 öppnade stöden för ansökningar inom Landsbygdsprogrammet  
2014–2020. Även handläggning och beslut har kommit igång. Intresset för stöden har 
varit mycket stort och ansökt volym har vida överstigit tillgängliga medel. Inflödet har 
dock minskat under senare delen av året. En förklaring kan vara att många fått avslag på 
sina ansökningar och att andra därför tycker att arbetet med att upprätta en ansökan är 
för omfattande i relation till chansen att få den beviljad. För samtliga stöd använder vi oss 
av ansökningsomgångar, där ansökningar inkomna under samma period prioriteras mot 
varandra och konkurrerar om ett på förhand utlyst stödbelopp. Nedan redovisas vad som 
utlysts, ansökts och beviljats för de tre olika stöd Skogsstyrelsen hanterat.
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Utlysning Sista  
ansökningsdag

Utlyst 
mnkr

Ansökt 
mnkr

Beviljat 
mnkr 

2016-12-31

Skogens miljövärden 1 10 juni 10,0 19,0 9,7

Skogens miljövärden 2 30 september 10,0 13,4 4,4

Skogens miljövärden 3 31 december 10,0 11,9 0

Utlysning Sista  
ansökningsdag

Utlyst 
mnkr

Ansökt 
mnkr

Beviljat 
mnkr 

2016-12-31

Minska markskador – Information 1 april 3,0 2,4 1,6

Minska markskador - Utbildning 1 april 10,0 21,4 10,0

Viltstam i balans -Information 18 november 1,5 2,3 -

Viltstam i balans - Utbildning 18 november 8,0 10,1 -

Utlysning Sista  
ansökningsdag

Utlyst 
mnkr

Ansökt 
mnkr

Beviljat 
mnkr 

2016-12-31

Gränsutmärkning 30 september 10,0 13,0 -

Viltförvaltning 5 december 14,0 2,3 -

Skogsstyrelsen har förutom dessa stöd handlagt och beviljat projektstöd inom Rådgivning och 
fortbildning av rådgivare på totalt 13 mnkr. Rådgivningen riktas till skogsägare som vill söka 
stödet Skogens miljövärden. Skogsstyrelsen ska utföra dessa projekt i egen regi.

Tabell 13. Stöd inom Landsbygdsprogrammet, LBP

Skogens miljövärden - LBP

Stöd för kompetensutveckling - LBP

Stöd för samarbete inom miljö - LBP

Väx med skogen
De sista stöden i Väx med skogen beviljades under 2014. Under 2016 har Skogsstyrelsen 
granskat slutrapporter från genomförda projekt. En slutrapport för stödet kommer att 
sammanställas under 2017. Redan nu kan vi se att många projekt visar mycket goda resultat 
och har bidragit till att landsbygdsföretag utvecklat sin verksamhet.

Stöd efter skogsbranden i Västmanland 2014
Brandstödet. I regeringens regleringsbrev för 2016 anslogs en budgetpost om 10 mnkr för 
åtgärder i brandområdet. För Brandstödet, budgeterat till och med 2015, kan konstateras att 
utbetalningarna 2016 varit små. Det mesta av stödet betalades i förskott för att snabbt lindra 
effekterna av branden för skogsägarna. När utförda åtgärder redovisats har det i några fall 
inneburit återkrav, eftersom omfattningen blivit mindre än vad som beräknats.

Redovisning av upparbetning av energived. Inga slutredovisningar har inkommit 2016. 
Sista datum för slutredovisning är 31 december 2017.



SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2016

8 Ekonomiskt stöd 53

2014 2015 2016 Summa

Upparbetning energived till skogsägare 5,5 1,3 0,1 6,9 

Investering lagringsplatser 1,5 0,3 - 1,8 

Dieselstöd till entreprenörer - 1,6 1,3 2,9 

Summa utbetalt för Brandstöd och Dieselstöd samt åtgärder i övrigt 11,6

Redovisning av investeringsstöd för lagringsplats. Alla tre ärendena avslutades 2015. Ett 
ärende fick avslag, en sökande betalade tillbaka förskottet på egen begäran och ett ärende fick 
bifall och slutredovisades 2015.

Dieselstödet. Stödet började gälla den 1 augusti och avslutas 31 december 2016. Inga 
återkrav har hanterats i Dieselstödet.

Tabell 14. Utbetalt Brandstöd och Dieselstöd 2014-2016 2015-2016, mnkr

Upparbetning energived till skogsägare 0,2 

Investering lagringsplatser 1,4 

Summa återkrav Brandstöden 1,6 

Tabell 15. Beslutade återkrav Brandstöd till och med 20161231, mnkr

Tabell 16. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Ekonomiskt stöd inklusive LBP Behörig myndighet 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 32 38 42

Intäkter av anslag 1:2 11 058 18 064 17 054

Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet) 12 466 18 369 23 255

Övriga intäkter 253 204 136

Kostnader -23 777 -36 637 -40 445

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering av bidrag anslag 1:2 36 479 34 292 58 163

Lämnade bidrag -36 479 -34 292 -58 163

Verksamhetens omfattning, Ekonomiskt stöd
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Tabell 17. Anmälningar och ansökningar om föryngringsavverkning

Resultat 2016 Medel 2013–2015 2015 2014 2013

Anmälningar och ansökningar om 
föryngringsavverkning

54 721 60 352 59 764 65 746 55 546

9 Tillsyn
Handläggning av avverkningsärenden, med efterföljande tillsyn enligt  
skogsvårdslagen och miljöbalken, tillhör Skogsstyrelsens mest omfattande  
arbetsuppgifter.

Skogsvårdslagen anger de grundläggande reglerna för skogens skötsel. Särskilda regler finns 
för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog. Utöver tillsynen enligt skogsvårdslagen och 
miljöbalken har Skogsstyrelsen även ansvaret för tillsyn enligt virkesmätningslagen och 
timmerförordningen.

Handläggning av avverkningsärenden
Skogsstyrelsen får kännedom om planerade avverkningar genom de avverkningsanmälningar 
och ansökningar om avverkningstillstånd som kommer in till myndigheten. Handläggningen 
av avverkningsärenden sker lokalt av medarbetare på Skogsstyrelsens 24 distrikt. Till stöd för 
handläggningen används material från myndighetens egna inventeringar, men även geodata 
från andra myndigheter som länsstyrelselserna och Riksantikvarieämbetet. En sammanvägd 
bedömning av tillgänglig geodata och den hänsyn som redovisats i anmälan eller ansökan 
avgör om Skogsstyrelsen initierar tillsyn i det aktuella ärendet. 

Under 2016 har det kommit in 57 129 anmälningar och 688 ansökningar om tillstånd till 
avverkning. Det är cirka 8 procent färre anmälningar och ansökningar än under 2015. Av 
anmälningarna och ansökningarna gällde 54 721 föryngringsavverkning, medan 3 096 avsåg 
avverkning för annat ändamål än virkesproduktion samt avverkning med undantag från 
avverkningsformer.

E-tjänster underlättar
Merparten av avverkningsanmälningarna och ansökningarna om avverkningstillstånd 
skickas in via Skogsstyrelsens e-tjänster eAvverka och Mina sidor. Dessa e-tjänster bidrar 
till att minska de administrativa kostnaderna för både det inskickande företaget och för 
Skogsstyrelsen, jämfört med pappersblanketter. Andelen anmälningar och ansökningar 
som kommit in via eAvverka var under 2016 cirka 68 procent, vilket innebär en ökning 
med cirka tre procentenheter jämfört med 2015. Tjänsten används främst av större bolag, 
skogsägarföreningar och sågverkens inköpsbolag. Mina sidor är en e-tjänst som riktar sig till 
mindre företag och enskilda skogsägare. Under år 2016 har fem procent av anmälningarna 
och ansökningarna kommit in via Mina sidor. 
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Antal avverkningsärenden

Gemensam ärendehantering
Skogsstyrelsen driver i samarbete med länsstyrelserna ett arbete kring gemensam 
ärendehantering. En funktion för gemensam inlämning av skogliga ärenden 
(Nemus) är under uppbyggnad. Från och med december 2016 kan fornlämnings- och 
markavvattningsärenden lämnas in via Skogsstyrelsens Mina sidor eller Nemus till 
Länsstyrelsen.

Tillsyn enligt skogsvårdslagen
Denna tillsyn kan grovt delas in i två delar, före respektive efter avverkning.

Före avverkning prioriteras tillsynen av de ärenden där den planerade avverkningen kan 
innebära risk för bristande hänsyn eller dåliga återväxtresultat. Efter avverkningen gäller 
tillsynen främst kontroll av utförd avverkning och vidtagna återväxtåtgärder. 

Antalet förelägganden och förbud om miljöhänsyn har för sjätte året i rad ökat. Antalet 
beslut varierar dock kraftigt mellan distrikten. Det distrikt som under 2016 skrev flest 
förelägganden och förbud om miljöhänsyn skrev 37 stycken och det distrikt som skrev minst 
antal skrev två stycken. Det är därför mycket angeläget att vi under 2017 ökar enhetligheten 
mellan olika delar av landet. I tillsynsplanen har ett antal områden fått miniminivåer för 
antal ärenden per distrikt preciserade, i syfte att leda till mer enhetligt arbete med tillsyn 
mellan distrikten. 

Ett trendbrott syns dock i det sedan flera år kraftigt ökande antalet vägledningarna om 
miljöhänsyn. Antalet vägledningar om miljöhänsyn har minskat med cirka 12 procent under 
2016 jämfört med 2015. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet med cirka 35 procent.

Figur 12. Månadsvis inflöde av anmälningar under 2015 och 2016 fördelat på registreringsmetoder.

Figur 13. Utveckling av antal förbud/förelägganden enligt 30-31§§ skogsvårdslagen, 12 kap. 6 § miljöbalken.

Antal förbud/förelägganden

68 

Figur xx. Utveckling av antal förbud/förelägganden enligt 30-31§§ skogsvårdslagen, 12 kap. 
6 § miljöbalken. 

Det totala antalet vägledningar och information om skogsvård och avverkning minskade 
kraftigt under 2016 och ligger nu på en historiskt låg nivå. Minskningen beror till stor del på 
att antalet vägledningar om skogsvård minskade kraftigt. Antalet förelägganden om skogsvård 
har ökat kraftigt jämfört med 2015. Det beror till stor del på att några enstaka distrikt 
prioriterat denna verksamhet. Samtidigt har det blivit möjligt att skicka föreläggande om 
skogsvård utan att detta föregåtts av en vägledning. Ett arbetssätt som har testats av några 
distrikt. Det totala antalet vägledningar och förelägganden om skogsvård är färre 2016 än 
2015. Att skriva ett föreläggande kräver mer resurser än att skriva en vägledning, men det kan 
inte helt förklara ökningen av förelägganden om skogsvård och minskningen av vägledningar 
om skogsvård. En del av skillnaden beror även på att arbetet prioriterats ner till förmån för 
andra områden.  

Antalet vägledningar om miljöhänsyn och råd angående Natura 2000 har minskat med cirka 
14 procent jämfört med 2015. Både antalet råd angående Natura 2000 och antalet 
vägledningar om miljöhänsyn har minskat, men den allra största minskningen står 
vägledningarna om miljöhänsyn för.  

Vad en vägledning, ett beslut om förbud och ett beslut om föreläggande är förklaras på 
skogsstyrelsens webb11. 

Under år 2016 har antalet åtalsanmälningar ökat jämfört med tidigare. Anledning är i första 
hand att timmerförordningen har kompletterats med en svensk lag som innehåller 
straffbestämmelser och har börjat kunna tillämpas på oanmälda avverkningar. 

2016 Medel 2013-2015 2015 2014 2013 

Antal vägledningar och information om 
skogsvård och avverkning 

689 1 345 953 1 640 1 441 

11 http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Lagen/Lagtillsyn/ 
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2016 Medel 2013–2015 2015 2014 2013

Antal vägledningar och information 
om skogsvård och avverkning

689 1 345 953 1 640 1 441

Antal vägledningar miljöhänsyn och 
hänsyn till rennäringen samt råd 
Natura 2000

2 511 2 302 2908 2 354 1 643

Antal förelägganden om skogsvård 204 127 121 107 152

Antal förelägganden och förbud 
miljöhänsyn*

333 224 302 212 158

Åtalsanmälningar 137 51 42 28 83

Tabell 18. Tillsyn skogsvårdslagen och miljöbalken

* Inklusive föreläggande och förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Det totala antalet vägledningar och information om skogsvård och avverkning minskade 
kraftigt under 2016 och ligger nu på en historiskt låg nivå. 

Antalet förelägganden om skogsvård har ökat kraftigt jämfört med 2015. Det beror till stor 
del på att några distrikt prioriterat denna verksamhet. Samtidigt har det blivit möjligt att 
skicka föreläggande om skogsvård utan att detta föregåtts av en vägledning. 

Antalet vägledningar om miljöhänsyn och råd angående Natura 2000 har minskat med 
cirka 14 procent jämfört med 2015. Både antalet råd angående Natura 2000 och antalet 
vägledningar om miljöhänsyn har minskat, men den allra största minskningen står 
vägledningarna om miljöhänsyn för.

Vad en vägledning, ett beslut om förbud och ett beslut om föreläggande är förklaras på 
skogsstyrelsens webb17.

Under 2016 har antalet åtalsanmälningar ökat jämfört med tidigare. Anledningen är i 
första hand att timmerförordningen har kompletterats med en svensk lag som innehåller 
straffbestämmelser och har börjat kunna tillämpas på oanmälda avverkningar.

17 www.skogsstyrelsen.se/Lagtillsyn

Tillsyn enligt miljöbalken
Tillsynen enligt miljöbalken sker i första hand i form av samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder började gälla den 1 april 
2014. I föreskrifterna har det förtydligats vilka åtgärder och verksamheter av olika slag som 
till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och därför alltid ska 
anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. 

Under 2016 genomfördes 2 444 samråd vilket är drygt 40 procent färre än 2015. Anledningen 
till minskningen är att Skogsstyrelsen förtydligat att samråd endast tas upp i de ärenden där 
det är befogat. Av de genomförda samråden var byggande av skogsbilvägar och åtgärder i 
områden med mycket stor betydelse för flora och fauna de vanligaste åtgärderna. 
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Tabell 19. Tillsyn 12 kap. 6 § miljöbalken

Resultat 2016 Medel 2013–2015 2015 2014 2013

Askåterföring/näringskompensation 92 193 250 169 159

Annan skogsbruksåtgärd 166 279 295 336 205

Basväg 55 19 40 17

Dikesrensning 468 935 976 1 030 800

Skogsbilväg 716 1 231 1 408 1 264 1 021

Skogsgödsling 142 197 271 153 168

Stubbskörd 4 66 5 39 154

Traktorväg 81 183 204 199 145

Åtgärd i nyckelbiotop 720 817 785 964 702

Totalt antal ärenden 2 444 3 920 4 234 4 154 3 371

Samlad tillsynsplan
Den 1 januari 2017 träder förordningen (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, 
uppföljning och utvärdering av tillsyn i kraft. Där finns krav på att Skogsstyrelsen årligen 
upprättar en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Planen 
ska grundas på en behovsutredning. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år, men 
uppdateras årligen.

Skogsstyrelsen har under året tagit fram en behovsutredning för myndighetens tillsyn 
2017–2019 och en samlad tillsynsplan för 2017. Tillsynsplanen omfattar alla myndighetens 
tillsynsområden:

• objekttillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken,

• systemtillsyn enligt miljöbalken,

• tillsyn enligt lagen om virkesmätning,

• kontroller enligt timmerförordningen,

• tillsyn över produktion av och handel med skogsodlingsmaterial.

I tillsynsplanen beskrivs mål med tillsynen, prioriteringar, tillsynsinsatser 2017, resursåtgång 
samt uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten.

Artskydd i skogen 
Skogsstyrelsen redovisade slutsatserna från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets 
gemensamma projekt ”Artskydd i skogen”, samt Skogsstyrelsens tillämpning av 
artskyddsförordningen på ett möte med Näringsdepartementet och Miljö- och 
energidepartementet den 30 november 2016.

Riktlinjer för handläggning
Projekt ”Artskydd i skogen” har haft fokus på myndigheternas tillämpning av 
artskyddsreglerna. Riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen beslutades i juni 
2016.
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Några av riktlinjernas utgångspunkter är:

• Målet med handläggningen är att undvika negativ påverkan på fridlysta arter.

• Använd både skogsvårdslagen och miljöbalken i ärenden – riktlinjerna anger när 
respektive lagrum ska användas.

• Artskyddet är ett gemensamt ansvar för Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

• Myndigheterna ska dokumentera bedömningar och alltid fatta beslut när 
artskyddsförordningen aktualiseras.

• Kompletteringar av underlag kan begäras in.

• Om området är prioriterat enligt strategin för formellt skydd av skog ska det skyddas 
som biotopskyddsområde eller naturreservat.

Den centrala bedömningen som handläggarna alltid ska göra är om artskyddsförordningen 
aktualiseras eller inte. Artdatabanken har på Skogsstyrelsens uppdrag tagit fram artvisa 
vägledningar för ett 60-tal fågelarter. Dessa vägledningar ska vara ett stöd i bedömningarna 
av arternas ekologiska krav och behov av hänsyn. Vägledningarna finns tillgängliga på 
Skogsstyrelsens webb18 . 

För att implementera riktlinjerna och bidra till myndighetssamverkan genomfördes 
webbinarier med runt 180 deltagare samt fältexkursioner på tre platser i landet med totalt 
runt 100 deltagare under augusti–september.

Tillämpning under 2016
Gemensamma riktlinjer för artskyddshandläggning i skogsbruket började gälla i juni 2016, 
men redan tidigare under året började vissa distrikt fatta så kallade artskyddsbeslut. Under 
2016 har totalt 84 beslut fattats, varav 13 är beslut med stöd av miljöbalken och 71 stycken är 
beslut enligt skogsvårdslagen (det vill säga inom intrångsbegränsningen).

Tillsyn av biotopskyddsområden
Skogsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen en skyldighet att utöva tillsyn 
över de biotopskyddsområden myndigheten beslutat om. Under 2016 registrerades 
1 634 tillsynsbesök i biotopskyddsområden, vilket motsvarar 22 procent av samtliga 
biotopskyddsområden för vilka Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet. I samband med tillsynen 
har behov av förbättrad gränsmarkering noterats för 748 biotopskyddsområden, vilket utgör 
46 procent av de områden där tillsyn registrerats under 2016. Totalt har 51 tillsynsbesök 
resulterat i registreringar om att skadliga händelser inom objekten kan ha ägt rum. I dessa 
fall pågår arbete inför eventuell anmälan om misstanke om brott till åklagarmyndigheten. 
Under 2016 har Skogsstyrelsen prioriterat arbetet med att identifiera och implementera 
effektiviseringsåtgärder inom denna tillsynsverksamhet.

Systemtillsyn enligt miljöbalken
Under 2015 har förberedelser gjorts för att kunna bedriva systemtillsyn enligt miljöbalken 
från och med 2016. Under 2016 har tre tillsyns¬områden prioriterats:

• skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna,

18 www.skogsstyrelsen.se/artskydd-faglar
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• skogsbilvägar och traktorvägar,

• traktorvägar och basvägar.

Dessa områden har valts utifrån att de utgör en relativt stor del av antalet ärenden som 
inkommer till Skogsstyrelsen och att de utförs över hela landet. Under 2016 har 20 
tillsynsbesök genomförts. Av dessa är sju ärenden avslutade, varav sex är godkända och ett är 
avfört på grund av felaktigt urval. Resterande 13 ärenden är pågående. I fjorton ärenden har 
vi begärt in kompletteringar. I tre ärenden har föreläggande skickats. 

Brister har genomgående upptäckts hos de verksamhetsutövare där tillsynsbesök 
genomförts. De vanligaste bristerna är skriftliga rutiner för anmälan av samrådspliktiga 
ärenden, riskbedömning samt ett fullgott system för uppföljning saknas. Genom tillsynen 
uppmärksammas verksamhetsutövarna på dessa brister i deras system för egenkontroll. 
Bristerna kan därefter rättas till och tillsynen fyller en tydlig funktion. För att kunna göra en 
mer genomgripande utvärdering av arbetssättet behöver arbetet fortsätta under 2017.

Tillsyn enligt virkesmätningslagen
Den 1 mars 2015 trädde en ny lag, förordning och nya föreskrifter om virkesmätning i kraft. 
Lagstiftningen omfattar nu även mätning av skogsbränsle förutom timmer och massaved. 
Nytt är också regler om egenkontroll, som innebär att ett mätande företag systematiskt och 
ändamålsenligt ska kontrollera noggrannheten hos mätredskap och mätresultat. Företag som 
utför virkesmätning ska anmäla sig till Skogsstyrelsen och lämna uppgifter om verksamheten. 
Antalet aktörer som anmält att de mäter virke i första led har ökat något från föregående 
år och uppgår till 95 företag, men fortfarande är bedömningen att många aktörer saknas. 
Skogsstyrelsens arbete med att få in anmälningar från alla anmälningspliktiga företag 
kommer därför att fortsätta.

Tillsynen har prioriterats hos aktörer som mäter mycket virke och inriktats på tillsyn av 
mätmetoder som används vid mätning av primärt skogsbränsle. Följande skyldigheter i 
Skogsstyrelsens föreskrifter prioriterades vid tillsynen 2016:

• 10 §, mätmetoder, mätutrustning, spårbarhet, kompetens och mätförhållanden.

• 14 och 15 §§, noggrannhet och systematiska fel.

• 16 och 17 §§, egenkontroll av noggrannhet och mätutrustning.

Sjutton tillsynsärenden öppnades under 2016, varav ett utgick då ingen virkesmätning längre 
utfördes i första affärsledet. Tre ärenden är avslutade, fyra förelägganden och 12 begäran om 
kompletteringar har skickats. 

Skogsstyrelsen deltar som adjungerad i virkesmätningsföreningarnas kontroll¬kommission, 
som ett antal gånger per år fysiskt kontrollerar och kalibrerar kontrollmätarna. 
Skogsstyrelsen är också adjungerad deltagare i Virkesmätnings¬kontrollnämnden som är 
övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor för virkesmätning.

Tillsyn enligt timmerförordningen
Under 2016 har 40 kontroller genomförts enligt timmerförordningen, 33 hos företag som 
importerar trävaror och sju hos virkesköpande företag. Kontrollurvalet har gjorts utifrån 
en riskbaserad kontrollplan. Tjugoåtta av de kontrollerade företagen har blivit godkända. 
Förelägganden har skickats till åtta företag. Ett av dessa har varit förenat med vite. Under 
2016 har också 137 åtalsanmälningar lämnats till åklagare för brott mot lagen om handel med 
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timmer och trävaror. Det handlar främst om avverkningar som överstiger 0,5 hektar och som 
inte har anmälts till Skogsstyrelsen. I ett fall har det väckts åtal och tingsrätten har dömt en 
markägare för brott mot ovan nämnda lag.

Tillsyn över handel med skogsodlingsmaterial enligt 
skogsvårdslagen
Reglerna för produktion av och handel med skogsodlingsmaterial är till stor del 
harmoniserade inom EU. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att allt frö och 
alla plantor som släpps ut på marknaden är av god kvalitet och att dokumentation om 
skogsodlingsmaterialets härkomst, egenskaper och identitet följer materialet från produktion 
till slutkund. Detta är till nytta för skogsägaren genom att plantor och frön saluförs med en 
tydlig märkning.

Reglerna är även till för att undvika handelshinder som kan hämma den fria rörligheten för 
skogsodlingsmaterial inom EU. De skogliga myndigheterna inom EU samarbetar genom att 
utbyta information om allt skogsodlingsmaterial som förs mellan länderna.

I Skogsstyrelsens förvaltningsuppdrag ingår även att registerföra och utöva tillsyn över 
företag som ägnar sig åt produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial, godkänna och 
registerföra frökällor, utfärda stambrev för allt skogsodlingsmaterial som produceras i landet 
samt att hantera anmälningar och tillstånd för handel över landets gränser. Verksamheten är 
avgiftsfinansierad.

Under 2016 har 45 företag varit registrerade för handel med skogsodlingsmaterial.

Verksamhetens omfattning, Tillsyn och handläggning

Tabell 20. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 1) 106 133 135

Intäkter av anslag 1:1 125 632 131 399 134 614

Övriga intäkter 1) 928 1 290 857

Kostnader 1) -126 520 -132 665 -135 415

Resultat 1) 40 24 56
1) Här ingår offentligrättslig verksamhet. 
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10 Inventering, uppföljning,  
utvärdering

 
Skogsstyrelsens inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger i  
samverkan med andra processer vad som finns och följer upp vad som händer i  
skogen för att Skogsstyrelsen och andra aktörer ska kunna bedriva en verksamhet 
med bra underlag och därmed fatta välgrundade beslut. 

Inventeringar och uppföljningar av naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden ger viktiga 
operativa underlag för det dagliga arbetet med rådgivning, lagtillsyn och områdesskydd. 
Uppföljningar av exempelvis miljöhänsyn, återväxter, skogsskador och biologisk mångfald 
visar på tillståndet i skogen, uppnådda resultat och behov av kommande åtgärder. 
Syftet med inventeringar och uppföljningar är att leverera statistik för 

• uppföljningar av miljömålen och de skogspolitiska målen,

• ge underlag för återkopplingar och tillsyn,

• att användas vid särskilda informations- och utbildningsinsatser, till exempel 
sektorsdialoger med företag.

Statistik
Skogsstyrelsen ansvarar för Sveriges officiella statistik inom de tre områdena 

• Produktion i skogsbruket.

• Sysselsättning i skogsbruket. 

• Miljö och sociala frågor i skogsbruket.

För att täcka dessa områden har Skogsstyrelsen 13 olika statistikprodukter som bygger på 
registerbearbetningar, enkät- och intervjuundersökningar samt stickprovsinventeringar i 
fält. Statistikpublicering görs nu fullt ut via Statistiska meddelanden och en statistikdatabas 
på Skogsstyrelsens hemsida. Under 2016 har en användarundersökning genomförts där 73 
procent av användarna är ganska eller mycket nöjda med statistikproduktionen. En översyn 
av statistikprodukten Bruttoavverkning har genomförts och publicerats i Skogsstyrelsens 
rapportserie. Som en följd av förändrad instruktion till Statistiska centralbyrån har 
Skogsstyrelsen numera en permanent plats i Rådet för den officiella statistiken. 

Hänsynsuppföljning
Hänsynsuppföljningen präglas av faktainsamling som är användbar bland annat i 
utvärderingen av miljömålen. Förutom miljömålen levererar hänsynsuppföljningen underlag 
till fördjupad utvärdering av miljömålen och Sveriges officiella statistik. 

Uppföljningens resultat är användbara i processen med att åstadkomma ett förbättrat 
hänsynstagande samt vid behov ge incitament till att anpassa/förändra regler och 
rekommendationer. En kontrollinventering av ordinarie inventering har också införts. 
Syftet med kontrollinventeringen är dels lärande men också att kunna identifiera eventuella 
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systematiska fel i den ordinarie inventeringen. Skogsstyrelsens expertkommitté för skogliga 
uppföljningar har varit och är fortsatt referensgrupp.

Under 2016 har 420 ärenden inventerats före avverkning enligt Hänsynsuppföljning före 
avverkning (HUF). 

Under 2016 har ungefär 225 ärenden (76 procent) inventerats efter avverkning (P1). Även 
här är siffrorna något osäkra, beroende på att registreringen av fältinventeringen slutförs 
först under januari–februari 2017. Från och med 2017 kommer hänsynsuppföljning efter 
avverkning successivt att ersätta P1-metodiken.

Under 2016 har metoder utvecklats för att med hjälp av fjärranalys i form av flygbildstolkning 
utföra uppföljning av tagen hänsyn till bland annat vattendrag, kantzoner och 
kulturmiljöer. Fjärranalysen har resulterat i 557 objekt på Region Mitt som överlämnats till 
Rådgivningsprocessen för objektsvis dialog. 

Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 
I Hänsynsuppföljning kulturmiljöer inventeras hänsynen till kända och registrerade 
forn- och kulturlämningar tre år efter avverkning. Inventeringen sker i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet som årligen kvalitetssäkrar inventeringsresultaten. Under 2016 har 
Skogsstyrelsen inventerat och kontrollerat 480 avverkningar och registrerat hänsynen till  
1 298 forn- och kulturlämningar. Resultaten från Hänsynsuppföljning kulturmiljöer har 
under året använts för återkoppling och dialog med berörda bolag och markägare samt 
presenterats i rapportform.

Återväxtuppföljning
I Skogsstyrelsens återväxtuppföljning inventeras årligen ett stickprov av 
föryngringsavverkningarna efter fem år i södra, respektive sju år i norra Sverige. 
Skogsstyrelsen har under de senaste åren minskat på ambitionen och redovisar nu enbart 
resultat på landsdelsnivå istället för länsnivå. Det innebär att antalet utlottade objekt som 
årligen inventeras har minskat från cirka 1 000 objekt till cirka 450 objekt. Statistiken 
bedöms hålla tillräcklig kvalitet för att vi ska kunna fortsätta publicera delar av resultaten 
inom ramen för Sveriges officiella statistik och på samma kategorier som tidigare. 

Under 2016 har 463 objekt inventerats. 

Förbättrad inventering av nyckelbiotoper och  
övervakning av biologisk mångfald
Skogssektorn har ett ansvar för att bevara hotade arter i skogen. Ett viktigt verktyg för detta 
är inventering och skydd av nyckelbiotoper på skogsmark. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns  
65 415 aktiva nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen har registrerat. Den sammanlagda arealen 
är 222 328 hektar och de finns huvudsakligen hos enskilda skogsägare. 

Till detta tillkommer nyckelbiotoper hos stor- och mellanskogsbruket som inventerats i 
egen regi. Verksamheten har de senaste åren inriktats på kompletterande inventeringar, 
inventeringar i samband med avverkningsanmälningar och kvalitetssäkring. 
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Kvalitetsarbetet har innefattat kontroll av områden som tidigare klassats som objekt med 
naturvärden (områden med nära nyckelbiotopkvalitet), utbildning och kalibrering av 
nyckelbiotopsinventerare samt ajourhållning av nyckelbiotopsdatabasen. Under 2016 
påträffades och registrerades 881 nya områden som nyckelbiotoper, med en total areal på  
4 882 hektar. 

Den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och biotopskydd följs upp genom stickprov. I 
områdena inventeras mängden signalarter, död ved och andra indikatorer. På sikt kommer 
denna uppföljning att kunna visa på effekten av områdesskydd och andra åtgärder för 
artbevarande. Sedan starten 2009 har cirka 560 områden inventerats av Skogsstyrelsens 
artexperter. Hittills har inventeringen hittat sammanlagt 477 olika signalarter samt rödlistade 
arter. I genomsnitt förekommer 20,6 arter per område.

Skog och historia
Arbetet med kvalitetssäkringen av Skog och historia har syftat till att kontrollera och 
granska lämningar som registrerades i projektet under 1995–2008. Målet har varit att 
under 2012–2016 kvalitetssäkra 37 000 registreringar som finns i Skogsstyrelsens databas. 
Arbetet har utförts i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Under 2016 har sammanlagt 
6 911 lämningar kontrollerats, granskats och registrerats i Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesinformationssystem (FMIS). Totalt har 2 904 poster raderats och avförts i 
Skogsstyrelsens Skog och historia-databas. Resultaten från 2016 kommer att presenteras i en 
årsrapport under 2017.

Kvalitetssäkringsprojektet avslutades den 31 december 2016. En slutrapport och 
utvärdering av projektet görs tillsammans med Riksantikvarieämbetet under 2017. 
Kvalitetssäkringsarbetet kommer att fortsätta under 2017 och framåt men under andra 
samarbetsformer.

Viltbete
Älgbetesinventeringen finansieras av skogsbruket och koordineras av Skogforsk. Delar 
finansieras också av länsstyrelsen. Skogsstyrelsen ansvarar för metod, resultatberäkningar 
och avrapporteringar. 

Under maj 2016 levererade Skogsstyrelsen uppgifter om fodertillgång och dess 
kommande utveckling till älgförvaltningen. Tack vare en god finansiering kunde över 85 
älgförvaltningsområden samt delområden inventeras med en gemensam metod för hela 
landet. Resultaten visar på fortsatta mycket svåra skador och då framförallt i södra Sverige.

Kontroll av naturvårdsavtal
Skogsstyrelsen utför regelbunden kontroll av de områden som myndigheten tecknat 
naturvårdsavtal för. Under 2016 registrerades 833 kontrollbesök av naturvårdsavtal, vilket 
är i nivå med föregående år. Antalet motsvarar 17 procent av samtliga naturvårdsavtal 
Skogsstyrelsen tecknat genom åren. I samband med kontrollen har behov av förbättrad 
gränsmarkering noterats för 452 naturvårdsavtal, vilket utgör 54 procent av de områden där 
kontrollbesök registrerats under 2016. Totalt har 37 kontrollbesök resulterat i registreringar 
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om att skadliga händelser kan ha ägt rum inom objekten, i dessa fall pågår utredning för 
att klarlägga om det rör sig om avtalsbrott. Under 2016 har Skogsstyrelsen även prioriterat 
arbetet med att identifiera och implementera effektiviseringsåtgärder inom aktuellt 
verksamhetsområde.

Verksamhetens omfattning, Inventering, uppföljning, 
utvärdering

Tabell 21. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 35 39 39

Intäkter av anslag 1:1 38 916 42 112 46 364

Övriga intäkter 143 515 91

Kostnader -39 059 -42 627 -46 455

Resultat 0 0 0
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11 Policyutveckling och extern 
samverkan 

I processen Policyutveckling och extern samverkan ingår uppföljning, framtagande 
av beslutsunderlag för utveckling av svensk och internationell politik med koppling 
till den svenska skogen, regeringsuppdrag, remisser och större utredningar. Kärnan i 
arbetet är skogspolitiken, men även andra politikområden som miljö, klimat, energi 
och bistånd, berörs. Många regeringsuppdrag och utredningar utförs tillsammans 
med andra myndigheter. 

Skogsstyrelsen deltar i regeringens samverkansprogram för cirkulär biobaserad ekonomi 
genom representation i såväl samverkansgruppen som den beredande myndighetsgruppen.

Vi har deltagit i Miljömålsrådet och haft en mer eller mindre perifer roll i andra 
myndigheters regeringsuppdrag. 

Sektorsdialog
Sedan 2014 har Skogsstyrelsen arbetat med att utveckla sektorsdialoger i form av möten med 
skogliga företag och andra intressenter. Motivet är att hitta nya och effektivare arbetssätt att 
nå och påverka de företag i skogsbruket som har störst påverkan på hur skogsbruket bedrivs. 

Under 2016 genomfördes ett 25-tal dialoger med stora skogsföretags ledningar och andra 
intressenter. Dessutom har drygt 130 dialoger med skogsföretags operativa organisationer 
genomförts. 

Tidigare dialoger har analyserats och avrapporterats19. Några tyngre slutsatser är att: 

• Spridningen av hur man arbetar och hur man ser på olika frågor inom skogsnäringen är 
stor.

• Det finns fortfarande oklarheter i vad sektorsansvaret innebär.

• Certifieringssystemen är grunden för många företags agerande. Skogsstyrelsen behöver 
förbättra sin kunskap om systemen för att bättre förstå företagens drivkrafter.

19 Skogsstyrelsens meddelande 6/2016.
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Internationellt arbete
Skogsstyrelsen har under året stöttat Regeringskansliet med analyser, förberedelsearbete, 
underlag till ställningstaganden, genomförande av möten och förankringsarbete på 
hemmaplan, i allt från samarbete i närområdet och EU till i globala processer. Bland de 
viktigare internationella processerna där Skogsstyrelsen stöttat regeringskansliet kan 
nämnas:

• framtagande av en ny strategi och färdplan för ”Nordic Forest Solution” inom Nordiska 
ministerrådet,

• arbetet med EU:s Östersjöstrategi,

• Barents skogssektornätverk,

• EU:s skogsstrategi,

• förslag till EU-direktiv om energi från förnybara källor,

• förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF),

• Forest Europe,

• konventionen om biologisk mångfald, klimatförhandlingarna,

• FN’s skogsforum,

• FAO’s Committee on Forestry,

• Internationella tropiska timmerorganisationen.

Under året har vi ansvarat för internationell rapportering om svensk skog och skogssektor till 
internationella organisationer, och informerat besökande utländska delegationer om svensk 
skog, svensk skogssektor och om Skogsstyrelsens arbete.

I samarbete med andra myndigheter har vi bidragit till utvecklingen av Sveriges politik för 
global utveckling (PGU). Skogsstyrelsens bidrag har till stor del präglats av medverkan i 
arbetet med att ta fram det nya biståndspolitiska ramverket. Dessutom har Skogsstyrelsen 
bidragit till andra myndigheters och aktörers arbete med att omsätta ambitionerna i Agenda 
2030 internationellt. Ett exempel är ett uppskattat seminarium som anordnades tillsammans 
med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SLU och med stöd från SIANI på temat 
”Institutional development in the context of good governance and the 2030 Agenda”.

Figur 14. Skogsstyrelsens arbetssätt med att verka genom andra.

e-tjänster, UV  
rådgivning, 
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Skogsstyrelsen har varit engagerad i den ”klustergrupp” som bildades 2014 för att arbeta med 
skogs- och vattenfrågor under Swedish Water House ledning. Engagemanget har fortsatt 
under 2016, dels genom att aktivt stöd till och medverkan i ett av Vattenveckans välbesöka 
seminarier ”Forests, Water and Sustainable Growth of Cities”, dels genom försöken att få till 
ett mera utvecklat samarbete med Miljösekretariatet i delstaten Sao Paulo i Brasilien och 
deras ambitioner med att restaurera den Atlantiska regnskogen.

Skogsstyrelsen deltar i Megaflorestais, ett nätverk för skogliga myndighetschefer i några av 
världens största skogsländer (Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Kamerun, Kanada, 
Kina, Kongo (DRC), Mexiko, Peru, Ryssland, Sweden, och USA). Länderna täcker ungefär 70 
procent av världens skogar. År 2016 var Kina värd för mötet som hölls i provinsen Yunnan. 
Temat var internationella överenskommelser, bland andra Parisavtalet, som påverkar 
skogsmyndigheternas uppdrag och hur man kan hitta samarbetsformer globalt.

Regional utveckling 
Genom sin regionala och lokala förankring bidrar Skogsstyrelsen till regional tillväxt och 
utveckling i hela landet. Detta i linje med den nationella strategin för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 och det regeringsuppdrag som myndigheten har. Skogsstyrelsens 
uppgift är att koppla ihop mål och möjligheter inom regional utveckling med skogens och 
skogsbrukets förutsättningar och möjligheter, i alla delar av Sverige. Sex regionansvariga, 
med stöd av en nationell och en internationell koordinator, arbetar med de här frågorna.

Nationellt samverkar vi med andra myndigheter med ansvar för det regionala tillväxtarbetet, 
bland andra Tillväxtverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Vi 
medverkar i en analysgrupp tillsammans med andra myndigheter i Näringsdepartementets 
regi, samt i Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupp Gröna näringar. Regionalt har vi 
kontakter och samverkar med EU-programmens förvaltningsmyndigheter och sekretariat, 
skogsbruket samt potentiella medfinansiärer och samarbetsparters. 

Vi har under året medverkat som leadpartner eller samarbetspartner i fyra större LIFE+ 
Naturprojekt och fyra Interreg-projekt inom miljöområdet, kopplat till Östersjösamarbetet, 
samt ett projekt inom Socialfonden som syftar till att ändra den stereotypa bilden av 
yrkesverksamma inom skogssektorn. Vi har även medverkat i ett antal lokala mindre 
projekt. Ett antal regionala projektansökningar har initierats. Nationellt pågår en större 
ansökningsprocess ”GRIP on LIFE IP” inom LIFE+ Natur, med Skogsstyrelsen som 
leadpartner och Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Våtmarksfonden samt sju 
länsstyrelser som projektpartners.

Regeringsuppdrag
De regeringsuppdrag där Skogsstyrelsen antingen är mottagande myndighet, eller där 
Skogsstyrelsens insats varit betydande, redovisas nedan.

Tabell 22. Regeringsuppdrag, översikt

Regeringsuppdrag Redovisning Status

Nationellt skogsprogram Årsredovisning Avslutat

Målbilder för miljöhänsyn 15 okt 2016 Avslutat

Skogsskötsel för bioekonomi i ändrat klimat Årsredovisning Avslutat

Värdefulla skogar Förlängt till 31 januari 2017 Avslutat

Skogens sociala värden 15 januari 2017 Avslutat
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Regeringsuppdrag Redovisning Status

Jämställdhet i skogsbruket Årsredovisning Avslutat

Genomförande av EU:s klimat och energipolitik Årsredovisning Avslutat

Medverka i genomförandet av Östersjöstrategin 31 januari 2017 samt i  
årsredovisningen

Avslutat

Artskydd i skogen Årsredovisning Avslutat

Exportstrategi Årsredovisning Avslutat

Genetisk mångfald Årsredovisning Avslutat

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för 
att nå miljömålen

1 mars 2016 samt i  
årsredovisningen

Avslutat

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med  
underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

31 augusti 2016 Avslutat.  
Se kapitel 5

Uppdrag att främja anställning av nyanlända i de 
gröna näringarna

Delredovisning mars 2016
Slutredovisning 31 januari 2017

Avslutat

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet 1 mars årligen med start 2016 Pågående.  
Se kapitel 5

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot  
nyanlända arbetssökande för praktik 2016 – 2018. 
Uppdrag att ta emot personer med  
funktionsnedsättning som medför nedsatt  
arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Till Statskontoret 1 okt 2016, 1 
april 2017, 1 april 2018 och 15 
januari 2019

Pågående

Frivilliga avsättningar 30 mars 2017 Pågående 

E-förvaltning Delredovisning 31 aug 2016 
Slutredovisning 31 maj 2018

Pågående

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet

17 mars 2017 Pågående

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön 
infrastruktur i Sverige ( till Naturvårdsverket  
respektive länsstyrelserna) 

Delredovisningar 1 okt 2015, 1 
okt 2016, samt 31 okt 2017. 
Slutredovisning 31 okt 2018

Pågående

Uppdrag att årligen rapportera arbetet med att införa 
en kompletterande arbetsmetod för skydd av  
värdefull natur

31 mars årligen, från 2015 till 
2017

Pågående

Nationellt skogsprogram
Via skogsprogrammet finns goda möjligheter att öka skogens samhällsnytta och få ett bättre 
uppfyllande av de skogspolitiska målen. Skogsstyrelsen har deltagit och stöttat arbetet i 
såväl programrådet som de fyra arbetsgrupperna som lämnade sina underlagsrapporter 
med strategiska rekommendationer till regeringen under hösten 2016. Vi har besvarat 
Regeringskansliets remiss och lämnat förslag till förberedande åtgärder i syfte att snabbare 
och enklare komma igång med genomförandet av skogsprogrammet.

Målbilder för god miljöhänsyn
Målbilderna har fått ett stort genomslag i skogsbruket. Nästan samtliga större skogsföretag, 
och de står för den absoluta merparten av skogsbruksåtgärderna, har anammat målbilderna 
och tillämpar dem. Nästan alla de tjänstemän och entreprenörer som är aktiva vid 
föryngringsavverkning är utbildade om målbildernas innehåll. Därmed har en god grund för 
att förbättra miljöhänsynen lagts. Arbetet med målbilderna bör fortsätta för att se till att de 
tillämpas i praktiken. 

Skogsstyrelsen har redovisat uppdraget till regeringen i meddelande 9/2016 Implementering 
av målbilder för god miljöhänsyn.

För övrigt arbete med målbilderna, se avsnittet under Egenintierade policyutvecklande 
arbeten nedan.
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Skogsskötsel för bioekonomi i ändrat klimat
Uppdraget har genomförts via två olika aktiviteter:

Uppdatering av Skogliga grunddata
Skogliga grunddata består av kartprodukter, framtagna från laserdata, som beskriver skog och 
mark. De kartorna täcker idag 98 procent Sveriges skogsmarksareal. 

De data som kartorna baseras på är 3–7 år gamla. En mindre mängd nyare data har även 
tillkommit de senaste tre åren. En uppdatering av Skogliga grunddata är efterfrågad av 
skogsföretag, myndigheter och marknadsaktörer. Kontinuerliga uppdateringar, på kort sikt i 
huvudsak baserade på flygbilder, är nödvändiga för att få en långsiktig användning och kunna 
nyttja potentialen i Skogliga grunddata. Den mest realistiska datakällan för uppdateringar är i 
ett första skede de tredimensionella ytmodeller som framställs utifrån digitala flygbilder från 
Lantmäteriet. Den långsiktiga lösningen för att kunna bibehålla eller förbättra nuvarande 
kvalité är data från en återkommande laserskanning.

För att möta det behovet tillsattes, sedan regeringsuppdraget ”Skogliga skattningar från 
laserdata” slutrapporterats våren 2016, en arbetsgrupp från Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, 
Skogforsk och SLU.

Beslutsfattare från skogsföretag och myndigheter samt representanter från regeringskansliet 
är inbjudna till samtal om hur den skogliga dataförsörjningen ska säkras för tio år framåt. 
Statlig finansiering är viktigt för att säkra god och bred tillgänglighet på data.

Samverkansprocess skogsproduktion
Skogsstyrelsen planerar att starta en samverkansprocess för skogsproduktion, enligt en 
rekommendation i Skogsstyrelsens och SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) gemensamma 
projekt Adaptiv skogsskötsel. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad skogsproduktion. 
I maj 2016 hölls ett första möte med berörda intressenter. Skogsstyrelsen tar fram ett förslag 
på hur processen kan drivas samt vad den bör leda till. Att arbetet inte hamnar i konflikt med 
det nationella skogsprogrammet är viktigt. Under 2017 kommer arbetet att intensifieras. 
Avsikten är att ha ett åtgärdsprogram framme under hösten 2017. 

Värdefulla skogar
I samarbete med Naturvårdsverket har Skogsstyrelsen reviderat den Nationella strategin 
för formellt skydd av skog. Syftet är att den ska ge ett mer kostnadseffektivt skydd. Bland 
redovisningarna finns arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla skogar som 
saknar formellt skydd, vilka av dessa som omfattas av frivilliga avsättningar samt behovet av 
kompletterande kartläggning av okända värdefulla skogar20. En ny fördelningsmodell, baserad 
på etappmål om skydd av skogar med höga naturvärden i land-, sötvattens- och marina 
områden föreslås. Skydd av skogar av värde för friluftslivet, tätortsnära skogar och skogar som 
behövs för att uppnå andra miljökvalitetsmål än Levande skogar, har beaktats. Resultaten 
av utvärderingen är tänkta att kunna användas i regeringens arbete med att utveckla nya 
etappmål för skydd av skog. Senast 31 januari 2017 ska myndigheterna besluta om strategin 
och skrivelsen vara lämnad till Regeringskansliet. 

Skogens sociala värden
Skogens sociala värden blir alltmer uppmärksammade inom skogssektorn, hos allmänheten 
och även politiskt, inte minst inom friluftspolitiken. Skogens sociala värden finns redan 
med på många olika sätt i Skogsstyrelsens rådgivning och information, men en kraftsamling 
på rådgivning och information om skogens rekreations- och upplevelsevärden behövs. 

20 Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet) i december 2016.
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Rådgivningen till skogsbrukare, speciellt till förvaltare av skogar med höga rekreationsvärden, 
bör utgå från målbilderna för sociala värden och öka samsynen på hur de ska tillämpas 
i praktiken. Medvetenheten om hälsoeffekterna av att vistas i skog och mark bör öka 
hos allmänheten. Uppdraget är redovisat till regeringen och publicerat i Skogsstyrelsens 
Meddelande 1/2017.

Jämställdhet i skogsbruket 
Tidigare åtgärder för att öka jämställdheten i skogsbruket har sammanställts och nya 
former för informationstillfällen som lockar andra grupper än de som traditionellt 
inbjuds föreslås. Ett webbaserat seminarium för kvinnor som äger skog togs emot positivt.  
Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i Skogsstyrelsens dagliga arbete. Projektet föreslår 
att Skogsstyrelsen jobbar vidare med konceptet. 

Uppdraget är redovisat till regeringen och publicerat i Skogsstyrelsens Meddelande 3/2017

Genomförande av EU:s klimat- och energipolitik
Skogsstyrelsen har bistått Regeringskansliet i förberedelserna inför och under förhandlingar 
om genomförandet av EU:s klimat- och energipolitik och EU:s energiunion. Detta arbete 
omfattar exempelvis analyser och stöd i arbetet med Kommissionens förslag till LULUCF-
förordning (Land-use, Land Use-Change and Forestry), hållbarhetskriterier för fasta 
biobränslen och Arbetsgrupp 5 om LULUCF under Klimatförändringskommittén.

Medverka i genomförandet av Östersjöstrategin
Skogsstyrelsens har bidragit till utvecklingen av effektiva former för internationell 
och tvärsektoriella samverkan i Östersjöregionen. Skogsstyrelsen har bistått 
Näringsdepartementet, deltagit i Regeringens nätverk för EU:s strategi för Östersjöregionen 
och genomfört ett seminarium under Östersjöstrategiforum. 

Artskydd i skogen
Skogsstyrelsen redovisade slutsatserna från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets 
gemensamma projekt ”Artskydd i skogen”, samt Skogsstyrelsens tillämpning av 
artskyddsförordningen på ett möte med Näringsdepartementet och Miljö- och 
energidepartementet den 30 november 2016. För ytterligare information, se kapitel 9.

Exportstrategi
Skogsindustrin är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk 
och importen av skogsindustriprodukter relativt liten, ger skogsindustrin ett betydande 
bidrag till Sveriges handelsbalans21. Sverige är därför beroende av goda förutsättningar för 
handel och konkurrenskraft samt synen på svensk skog och skogsbruk. I detta sammanhang 
har Skogsstyrelsen tillsammans med skogssektorn en viktig roll och ett stort ansvar. 
Skogsstyrelsen kan genom sitt deltagande i det internationella policyarbetet och genom 
institutionellt samarbete indirekt bidra till ökade möjligheter för handel av tjänster och varor 
med avtalspartners. 

Under 2016 har en dialog om hållbart skogsbruk och skogsrestaurering förts med delstaten 
Sao Paulos miljösekretariat, vilket sannolikt kommer att leda till ett samarbetsavtal. Ett 
konceptpapper, med kopplingar till regeringens nya exportstrategi, togs under våren 2016 
fram av Skogsstyrelsen på uppmaning av Näringsdepartementet. 

21 Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent. Motsvarande andel för sågade trävaror är 70 procent. Sverige är världens   
   tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Inom Europa är den svenska skogsindustriproduktionen näst störst efter  
   Tyskland. En fjärdedel av förbrukningen av pappersmassa i EU tillverkas i Sverige. Av EU:s konsumtion av sågade trävaror tillverkas 15 procent  
   i Sverige. Motsvarande andel för papper är omkring 10 procent.
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Extern finansiering är avgörande för mer ambitiösa och riktade exportfrämjande aktiviteter.

Genetisk mångfald
I återrapporteringskravet om genetisk mångfald ska vi redovisa insatser och samverkan 
med berörda myndigheter samt kartlägga och övervaka skogsträdens genetiska variation. 
Vi arbetar med att i en rapport beskriva status för och identifierade behov av att bevara och 
uthålligt bruka skogsträdens genetiska variation. Vi ser att flera områden fungerar väl, men 
även att det finns tydliga områden för förbättringar. Parallellt sker förberedelser inför en 
liknande rapportering globalt, i FAO:s kommission för genetiska resurser, där Sverige deltar. 
Skogsstyrelsen för också en dialog med Jordbruksverket och Naturvårdsverket om det kan 
finnas relevanta områden för samverkan, såsom att bevara genetisk variation i naturreservat. 
Vår rapport är tänkt att publiceras under våren 2017, när uppdraget redovisas för regeringen. 

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen
En åtgärdsplan har tagits fram. Åtgärderna, samt hur de hittills har genomförts, redovisas i 
kapitel 5, Miljöarbete. Meddelande nr 2/2016.

Uppdrag att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna
Skogsstyrelsen har tillsammans med SLU och Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att främja 
anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården. Arbetet har delredovisats 
i mars 2016 och kommer att slutredovisas den 31 januari 2017. I arbetet har vi bland annat 
konstaterat att det finns ett arbetskraftsbehov i de gröna näringarna. Flera av de skogliga 
aktörerna har visat intresse och projektet har stöttat dem. Vi har även granskat kedjan från 
anläggningsboende till egen försörjning och konstaterat att det finns flera saker som staten 
bör kunna göra bättre. Vi har testat, i ett antal pilotverksamheter, lokala arbetssätt som vi 
uppfattat som lovande och möjliga att senare växla upp.

Skogsstyrelsen har redovisat uppdraget till regeringen och publicerat som i meddelande 
2/2017.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande 
för praktik 2016–2018. Uppdrag att ta emot personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 
2016–2018
Denna redovisning avser båda uppdragen ovan. Skogsstyrelsen bedriver flera 
arbetsmarknadsprojekt under perioden 2016–2018. Utvecklingen följs upp av Statskontoret. 
Under 2016 har Skogsstyrelsen skapat tre praktikplatser för nyanlända och fyra praktikplatser 
för personer med funktionsnedsättning. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, som också 
svarar för att matcha organisationens identifierade behov med inskrivna praktikanter. 

Frivilliga avsättningar
Skogsbrukets frivilliga avsättningars areal och beskaffenhet har skattats. En rapport 
publiceras i början av 2017.

E-förvaltning
I projektet Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare samarbetar Skogsstyrelsen 
och länsstyrelserna kring en tjänst för skogliga ärenden som ska göra skogsägarnas 
myndighetskontakter så enkla som möjligt. Även Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten samt Karlstad och Växjö kommuner har deltagit i arbetet. 

I den första versionen, lanserad under hösten 2016, hanteras ärenden som berör 
föryngringsavverkning, fornlämningar och markavvattning.
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Via Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor kan användarna initiera ärenden via funktionen. 
Flera skogsföretag och deras systemleverantörer har påbörjat arbetet med att ansluta sig till 
tjänsten.  

Uppdrag om Indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet
Befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen har setts över och har resulterat i 
fem prioriterade indikatorer som vi anser ger en god övergripande bild av Levande 
skogar. En bredare och mer djupgående analys av indikatorer och mått som används i 
miljömålsuppföljningen kommer att genomföras under 2017. 

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige
Skogsstyrelsen är engagerad i två regeringsuppdrag kopplade till arbetet med grön 
infrastruktur. Det ena riktar sig till Naturvårdsverket, det andra till länsstyrelserna. I 
projektet Nationellt arbete med grön infrastruktur stöttar Skogsstyrelsen Naturvårdsverkets 
koordinering av arbetet. Regionalt medverkar Skogsstyrelsens distrikt i arbetet med 
handlingsplaner tillsammans med länsstyrelserna och andra aktörer. Länskontaktpersoner på 
varje distrikt samverkar med respektive Länsstyrelse.  

Uppdrag att årligen rapportera arbetet med att införa en kompletterande 
arbetsmetod för skydd av värdefull natur
Skogsstyrelsen har, tillsammans med Naturvårdsverket, beslutat om gemensamma 
anvisningar för en kompletterande arbetsmetod för formellt skydd av skog. I mars redovisade 
myndigheterna att införandet av metoden skedde enligt plan. Bland annat har gemensamma 
utbildningar för handläggare av områdesskydd på Skogsstyrelsen och länsstyrelserna 
genomförts, regionalt anpassad information har lagts ut på länens webbsidor och regionala 
träffar har anordnats för att utbyta erfarenheter och informera om metoden. Både regionalt 
och nationellt pågår samverkan med representanter för skogsbruket och miljöorganisationer. 
Intresseanmälningar om formellt skydd har handlagts av myndigheterna och resulterat i flera 
formellt skyddade områden. En slutredovisning av arbetet görs i mars 2017.

Egeninitierade projekt och arbeten
Utveckling av skogliga policyer
Under 2016 har vi tagit ett samlat grepp om översyn och uppdatering av skogliga policyer för 
att utveckla och tydliggöra myndighetens ställningstaganden i olika skogliga frågor.

Samverkansprocess Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper, begreppet i sig och hur det tillämpas inom certifieringssystemen, har 
diskuterats i sektorsdialogerna. Under 2016 har vi gjort en nulägesbeskrivning som 
innehåller en genomgång av begreppet, Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper, i vilka 
sammanhang nyckelbiotopsbegreppet i dag används samt en genomgång av hur olika 
intressenter ser på nyckelbiotoperna22. Utgångspunkten för en sådan fortsatt process finns 
i denna nulägesbeskrivning. Arbetssättet bör utvecklas och samsyn skapas. Det arbetet bör 
ske i bred samverkan mellan myndigheter, skogsbruk, ideella organisationer, forskning och 
certifieringsorganisationer.

Målbilder för god miljöhänsyn
Under 2013 publicerades ett antal målbilder för miljöhänsyn vid skogsbruk som tagits 
fram i bred samverkan mellan skogssektorn och Skogsstyrelsen. Under 2016 har 

22 Nulägesbeskrivningen är publicerad som Skogsstyrelsens rapport 7/2016.
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Tabell 23. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 131 112 103

Intäkter av anslag 1:1 145 345 132 239 133 454

Övriga intäkter 15 401 6 510 14 444

Kostnader -160 746 -138 749 -147 898

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering av 
bidrag anslag 1:1

0 0 2 371

Lämnade bidrag 0 0 -2 371

flera av målbilderna reviderats23. Arbetet med målbilderna koordineras av en särskild 
förvaltningsgrupp bestående av företrädare för skogssektorn och Skogsstyrelsen. En 
expertgrupp är bildad för att vidareutveckla ett uppföljningssystem till målbilderna. De första 
resultaten väntas under 2018.

Utvecklat ställningstagande kring certifiering
Certifieringssystemen utgör en av de starkare drivkrafterna för hur skogsbruket väljer att 
agera och bedriva skogsbruk. Det är en slutsats från sektorsdialogerna. Skogsstyrelsen 
har haft en avvaktande inställning till certifieringssystemen, baserat på en bedömning 
att myndigheter inte ska blanda sig i marknadslösningar. Ytterligare en slutsats från 
sektorsdialogerna är att Skogsstyrelsen behöver lära sig mer om certifieringssystemen 
och interagera bättre med dem. Under året har Skogsstyrelsen påbörjat ett arbete med att 
utveckla sitt ställningstagande kring certifiering och även bli bättre på att förstå hur systemen 
fungerar. Arbetet avses fortsätta och utvecklas under kommande år.

Rådgivande grupper och råd
Skogsstyrelsen har ett antal externa forum för avstämning med olika intressenter. Under 
2016 har inga större justeringar i råden gjorts förutom att uppdragsverksamhetens externa 
råd har avvecklats. Vi förväntar oss att det nationella skogsprogrammet under kommande 
år medför att ett flertal av råden behöver ses över. I det sammanhanget kommer även 
uppdragsverksamhetens behov av extern avstämning att hanteras. 

Remisser
Under året har Skogsstyrelsen fått in totalt 947 remisser. Av dessa är 90 nationella remisser 
som fokuserar på en frågeställning och som i de flesta fall krävt någon form av utredning. 
Övriga är lokala remisser som i de flesta fall handlar om exploatering av enskilda områden 
och där remitterande organ frågar om det finns olika natur-, kultur- eller andra kända värden 
inom området i fråga. I de här remisserna återrapporterar vi de kända värden vi har i våra 
databaser.

Verksamhetens omfattning, Policyutveckling och  
extern samverkan

23 Kantzon mot våtmarker; Odlingsspår och röjningsrösen; Kolningsanläggningar; Lämningar efter äldre tiders renskötsel; Närskog; Friluftsskog;  
    Uppehållsplatser; Stigar och leder. Ett antal nya målbilder tillkommit: Äldre sandtallskog; Körning i skogsmark; Kulturstubbar samt;  
    Kommunikation med nyttjare vid skogsbruksåtgärder.
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12 Uppdragsverksamhet 
Skogsstyrelsens uppdrag utförs inom områden som är angelägna för den  
skogspolitiska måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål. Uppdragen består 
av produkter och tjänster åt skogsbruket och uppdrag åt andra statliga myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner. Verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen 
fastställd policy för att säkerställa ett korrekt agerande på den konkurrensutsatta 
marknad där Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet till stor del verkar.

Uppdragsverksamhetens skogliga produktutbud kan karaktäriseras som ”verktyg (tjänster) 
som ska bidra till måluppfyllelse för de skogspolitiska målen”. Vårt skogliga produktutbud 
riktar sig i första hand till personer/företag som på något sätt, direkt eller indirekt, är 
verksamma inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens utbud av produktområden och deras olika bidrag till skogspolitiken och deras 
infasning i ekosystemtjänsterna kan sammanfattas:

• Inventeringar 

Exempel på produkter: Nyckelbiotopsinventering, naturvärdesinventering, 
kulturmiljöinventeringar, älgbetesinventeringar och skogsskadebesiktningar. Dessa produkter 
passar väl in under miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. De bidrar till skogens biologiska 
mångfald genom att natur- och kulturvärden, med hjälp av inventeringarnas resultat, i högre 
grad kan bevaras.

• Utbildningar

Produkter som tekniska utbildningar, utbildningar i skogskunskap, natur- och 
kulturmiljöutbildningar passar väl in under miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” men 
även under ekosystemtjänster där de, via förmedlad kunskap, bidrar till skogens biologiska 
mångfald och som försörjande tjänster.

• Planläggning 

Två planprodukter bidrar tydligt till miljömålen. Skogsbruksplanläggning är den mest 
kompletta produkten när det gäller att bidra till miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Den 
är ett planeringsunderlag för skogsbruksåtgärder, naturvårdsåtgärder (bevarande) och 
kulturvårdsåtgärder (bevarande). Projektering av skogsbilvägar bidrar, eftersom planeringen 
täcker stora områden, samtidigt som man utnyttjar terrängens beskaffenhet för att få lägre 
koldioxidutsläpp. Det faller väl in under miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”.

• Värderingar

Våra värderingstjänster generar oftast aktiviteter i skogen. I samband med exempelvis 
generationsskiften eller fastighetsförvärv kan en skogsbruksplan behövas (se ovan).

• Arbetsmarknadsuppdrag och naturreservatsskötsel

Aktiviteter i skogslandskapet som främjar friluftsliv faller in under miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar” (skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna). Exempel på 
aktiviteter är restaurering eller anläggande av leder i skog och mark, skötsel av kulturmiljöer 
eller andra sevärdheter, skötsel av naturreservat och skolskogar.
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• Övriga tjänster

Ett exempel på en produkt som starkt bidrar till miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” är 
naturvårdsbränning som bidrar till bevarandet av skogens biologiska mångfald.

• Internationell uppdragsverksamhet

Se kapitel 11.

Nyckeltal/indikatorer
Effektmätning av uppdragsverksamheten är svår att göra. Det är våra kunder som har 
ansvaret för att genomförandet ger effekt, och effekterna visar sig oftast först på längre sikt. 
Därför bygger uppföljningen på hypotesen: Alla produkter som Skogsstyrelsen erbjuder 
kan beskrivas som ”verktyg” för att bidra till skogspolitiken eller andra politiska mål. 
Reellt innebär det att ju större verksamhetens omfattning är, desto större blir effekten för 
skogspolitiken. Med den hypotesen som grund följer Skogsstyrelsen upp följande produkters 
volym varje år:

• Antal deltagare i kunskapsförmedling. Inom området kunskapsförmedling 
erbjuder Skogsstyrelsen kvalificerade utbildningar med fokus på skog och miljö samt 
motormanuella åtgärder inom skogsskötsel. Antalet deltagare på våra kurser har varit  
4 747 under 2016. Det kan jämföras med 8 069 personer 2015. 

• Areal målklassning i Grön plan. Målklassning innebär att de områden på en fastighet 
som i första hand bör prioriteras för produktion eller andra värden pekas ut. För 2016 
blev den målklassade arealen 50 072 hektar (PG: produktionsmål med miljöhänsyn  
43 622 hektar, PF: produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn 1 786 hektar, NS: 
naturvårdsmål med skötsel 1 712 hektar samt NO: naturvårdsmål, orört 2 952 hektar). 
Det kan jämföras med 53 462 hektar 2015. 

• Arbetsmarknadsprojekt. Genom att Skogsstyrelsen tillhandahåller arbetsuppgifter 
och arbetsleder långtidsarbetslösa och nyanlända i arbetsmarknadsprojekt bidrar 
Skogsstyrelsen till uppfyllelse inom andra politikområden. Detta mäts i antalet deltagare 
i våra respektive projekt varje år. Under 2016 uppgick antalet deltagare till 1 145 
personer.

Viktiga händelser under 2016
Under 2016 har Skogsstyrelsen förberett två stora uppdrag. Båda har resulterat i beställningar 
och avtal med uppdragsgivarna Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen. Uppdragen 
kommer i de flesta fall att startas 2017.

Uppdraget från Naturvårdsverket innebär fastställande av gränser i anslutning till gamla och 
nybildade naturreservat. 

Uppdraget Länsvisa arbetsmarknadsprojekt (LAMP) åt Arbetsförmedlingen är ett 
arbetsmarknadsprojekt som syftar till att hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända utan 
arbete att komma närmare en anställning i den gröna sektorn. Målet är att trettio procent 
av deltagarna ska ha kommit i anställning efter projektets slut och ett års anställning i 
Skogsstyrelsen. Arbetsuppgifterna kan bestå av skogsarbete, byggnationer och upprustning av 
vandringsleder med tillhörande utrustning, inventeringar eller rent administrativt arbete.

Stora produktområdens utveckling
Skogsstyrelsens största produktområde under de senaste åren har varit kunskapsförmedling. 
Tekniska utbildningar på röj- och motorsåg har lockat flest deltagare. Lagkravet på 
motorsågskörkort för yrkesmässig användning av motorsågar är en av orsakerna till att 
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Tabell 24. Resultat per produktområde

Produktområde Resultat Tkr Dagar antal

2016 2015 2016 2015

60 P10 UV-gemensamt 0 0 2 809 3 333

61 P11 Inventering/besiktning 378 -1 480 1 377 1 946

62 P12 Kunskapsförmedling -1 587 -820 3 548 4 753

63 P13 Planer/planläggning -1 627 -3 482 1 997 2 807

64 P14 Skogsvärdering 151 -134 488 897

65 P15 Arbetsmarknad/rehabilitering 57 -3 974 6 802 7 801

66 P16 Reservats-skötsel 348 380 1 188 1 714

67 P17 Övriga tjänster nat UV 520 1 557 1 675 1 764

68 P50 Internationella uppdrag -2 2 120 11 10

Summa -1 762 - 5 834 19 895 25 025

det blivit så. Under 2016 har verksamheten minskat, eftersom det initiala behovet från 
yrkesverksamma till stor del har tillgodosetts. 

Verksamhetsvolym (exklusive anställda som omfattas av Vasa-avtalet) 
Volymnedgången som påvisades 2015 har fortsatt under 2016. Avsaknaden av större 
arbetsmarknadsuppdrag under året är en av orsakerna, men även de skogliga uppdragen visar 
på en nedgång. 

Totalt sett är bedömningen att 2016 års volym bör vara den basvolym som är realistisk att 
utgå från under de närmaste åren. Anledningen är att konkurrenssituationen inom de stora 
produktområdena inventering och planläggning indikerar att vår nuvarande marknadsandel 
är en avspegling av de förutsättningar som Skogsstyrelsen har att inrätta sig efter.

Per produktområde 
Det största produktområdet 2016 var arbetsmarknadsuppdrag. De diskussioner som 
påbörjades under 2015 om ett långsiktigt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
Skogsstyrelsen började resultera i lokala projekt, spridda över nästan hela landet. Planen är 
att få fullt utfall under 2017 och 2018.

Inom de skogliga uppdragen är det fortfarande kunskapsförmedlingen som är det största 
produktområdet. I och med att efterfrågan på motorsågskörkort (lagkrav för yrkesverksamma 
där motorsåg används i verksamheten) till största delen är tillgodosett har området minskat 
till en möjlig och realistisk ”basvolym”. 

Ekonomiskt resultat 
Resultatmässigt visar verksamheten en stor förbättring i förhållande till fjolårets resultat. 
Det löpande resultatet stämmer väl med de prognoser som är lagda under året och innehåller 
dessutom justeringar (bland annat nedskrivning av resultat inom arbetsmarknadsuppdrag) 
avseende det ackumulerade resultatet.

Bland produktområdena påverkar fortfarande skogsbruksplanläggningens 
avskrivningar (programvaror och licenser) totalresultatet på ett negativt sätt (2018 
upphör avskrivningarna). Positivt är dock att den löpande verksamheten påvisar en 
resultatförbättring i förhållande till tidigare år. 

Kunskapsförmedling som är det största produktområdet inom den skogliga delen visar också 
på ett resultat som påverkar totalresultatet på ett negativt sätt. En orsak till detta är att vi har 
höga kostnader för den administrativa hanteringen inom verksamhetsområdet. Förklaringen 
till situationen är inte helt klarlagd. En analys av orsaker förbereds.
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Tabell 25. Avgiftsfinansierad verksamhet, 2016

1) Regeringen har beslutat att täcka det ackumulerade underskottet till och med 31 december 2014, vilket uppgick till 24 161 tkr. Medel för detta  
   har tillförs under 2016.         

Fastighetsförvaltning
Skogsstyrelsen är en av de myndigheter som, förutom länsstyrelserna, får förvalta fastigheter 
för statens räkning. Fastighetsförvaltningen regleras i förordning (1993:527) om förvaltning 
av statliga fastigheter, med mera (förvaltningsförordningen). Av besluten framgår att 
Skogsstyrelsens förvaltningsuppdrag omfattar fastigheter som i huvudsak används för 
myndighetens verksamhet och vissa fastigheter för naturvårdsändamål. Varje fastighet ska 
enligt förvaltningsförordningen förvaltas på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt, så att 
tillgångarna bibehålls och om möjligt ökas. Skogsstyrelsen har upprättat förvaltningsplaner 
för sina förvaltade fastigheter. Fastighetsförvaltning gav 2016 ett underskott med 0,2 mnkr. 
Inom fastighetsförvaltning finns ett balanserat överskott och inför 2016 planerades ett 
underskott i verksamheten.

Verksamhet 
(tkr)

Över-/ 
under- 
skott

Över-/ 
under- 
skott

Intäkter 2016 Kostnader 2016 Över-/ 
under- 
skott

Ack 
över-/ 
under- 
skott

Intäkt 
anslag 

1:1

Ack 
över-/ 
under- 
skott

t.o.m 2014 2015 Budget Utfall Budget Utfall 2016

Uppdragsverksamhet

Skogliga 
tjänster

3 313 -3 979 125 000 71 369 -124 000 -73 186 -1 817 -2 483 -2 483

Arbetsmark- 
nadsrelatera- 
de tjänster1)

-24 161 -3 975 224 161 107 198 -200 000 -107 141 57 -28 079 24 161 -3 918

Summa 
uppdrags- 
verksamhet

-20 848 -7 954 349 161 178 567 -324 000 -180 327 -1 760 -30 562 24 161 -6 401

Tjänsteexport -2 120 2 120 600 67 -100 -69 -2 -2 -2

Summa 
uppdrags- 
verksamhet 
inklusive 
tjänste- 
export

-22 968 -5 834 349 761 178 634 -324 100 -180 396 -1 762 -30 564 24 161 -6 403

Fastighets- 
förvaltning 
och övrig 
verksamhet

11 610 -2 903 8 000 7 819 -11 000 -7 979 -160 8 547 8 547

Summa 
uppdrags- 
verksamhet 
inklusive 
tjänste- 
export och 
fastighets- 
förvaltning

-11 358 -8 737 357 761 186 453 -335 100 -188 375 -1 922 -22 017 24 161 2 144

Offentligrättslig verksamhet

Offenlig- 
rättslig 
verksamhet

-139 24 350 313 -300 -273 40 -75 -75

Totalt -11 497 -8 713 358 111 186 766 -335 400 -188 648 -1 882 -22 092 24 161 2 069
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Verksamhetens omfattning, Uppdragsverksamhet 
inkl. tjänsteexport och fastigheter

Tabell 26. Årsarbetskrafter, intäkter och kostnader, tkr

Resultat 2016 2015 2014

Årsarbetskraft 264 428 1 183

Intäkter 186 453 277 915 608 426

Kostnader -188 375 -286 652 -596 829

Resultat -1 922 -8 737 11 597
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13 Finansiell redovisning
Ekonomiskt resultat i sammanfattning
Inför 2016 fanns det osäkerheter i myndighetens ekonomiska förutsättningar. Dessa 
var främst förknippade med budgeterade intäkter avseende uppdragsverksamheten där 
budgeterade operativa dagar, volym uppdragsverksamhet, uppgick till drygt 23 000. Under 
våren stod det klart att denna volym inte skulle kunna realiseras. Bedömningen var då 
att ett volymbortfall skulle uppkomma motsvarande 15 mnkr. Detta bortfall riskerade 
att medföra en kraftigt ökad belastning på myndighetens förvaltningsanslag eftersom 
personal som planerats mot uppdragsverksamhet istället skulle komma att arbeta med 
myndighetsuppgifter. Under våren/försommaren infördes sedan besparingsåtgärder. Vid 
halvårsskiftet kunde vi se att belastningen på anslaget ökat jämfört med budget och att 
underskottet uppgick till 9 mnkr. Efter sommaren skärptes besparingsåtgärderna. 

Vi kan vid årets slut se att volymbortfallet inom uppdragsverksamheten motsvarar förlorade 
intäkter om cirka 20 mnkr, motsvarande 6 000 dagar. De åtgärder som vidtogs för att hålla en 
ekonomi i balans har varit lyckosamma och vid året slut föreligger ett visst anslagssparande, 
2,8 mnkr på förvaltningsanslaget 1:1. Åtgärderna har också lett till att underskottet inom 
avgiftsfinansierad verksamhet inte blivit så stort. Erfarenheterna under året har lärt oss 
vikten av att vara noggranna vid budgetering av kommande års uppdragsvolymer. 

Myndighetens uppdragsverksamhet omsatte under 2016 nära 180 mnkr. Under första 
halvåret fanns svårigheter att nå planerade volymer. Från september har utvecklingen vänt 
och hösten har medfört en väsentligt ökad aktivitet. Glädjande är att uppdragsverksamheten 
jämfört med förra året tydligt lyckats förbättra resultatet. Visserligen föreligger ett underskott 
om 1,8 mnkr, men det är en tydlig förbättring jämfört med 2015 då underskottet var 5,8 
mnkr. Under året har myndigheten vidtagit åtgärder i syfte att sänka de gemensamma 
kostnader som uppdragsverksamheten, till del, bär. Bedömningen är att dessa åtgärder skapar 
förutsättningar för uppdragsverksamheten att framöver kunna gå ihop sig. 

Kommentarer till utfall
Förvaltningsanslag 1:1
Tilldelning av anslagsmedel för 2016 inom förvaltningsanslag 1:1 uppgick enligt 
regleringsbrev till 413,5 mnkr. Från 2015 fanns ett anslagssparande om 8,8 mnkr. Totalt 
disponibelt belopp för 2016 uppgick därmed till 422,3 mnkr. Av dessa var 24,2 mnkr 
tilldelade för att täcka tidigare underskott inom arbetsmarknadsuppdrag och detta är nu 
gjort. Utfallet, det vill säga anslagsbelastningen, uppgick för 2016 till 419,5 mnkr (395,2 
mnkr exklusive täckande av underskott inom arbetsmarknadsuppdrag). Med tanke på att 
2016 hade mindre anslagsmedel än 2015 trots överföring av medel från anslaget 1:2 så 
krävdes, vilket nämnts ovan, stora besparingar för att klara ramarna. 

Insatser för skogsbruket anslag 1:2

Anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket

Total anslagsbelastning uppgick till 47,6 mnkr jämfört med disponibla medel om 52,2 mnkr. 
Skillnaden om 4,6 mnkr mellan tilldelade medel och utfall är i allt väsentligt hänförbart till 
medel avseende branden i Västmanland sommaren 2014. Avseende bidrag för Nokås och 
Ädellövskogsbruk har förbrukningen av medel varit i nivå med tilldelningen. 
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Anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårds- 
området

Disponibla medel uppgick till 286 mnkr och anslaget har i princip nyttjats full ut. Som 
tidigare år har delar av kostnaderna, beloppet uppgick till 5,5 mnkr, för administrationen av 
biotopskydd och naturvårdsavtal finansierats genom förvaltningsanslaget.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet visar på ett underskott om 3,9 mnkr exklusive extraordinära 
poster att jämföra med ett underskott om 8,7 mnkr föregående år. Över tid ska respektive 
resultatområde ha kostnadstäckning vilket också är en förutsättning för planering av 
uppdragsverksamheten på kort och lång sikt.

Uppdragsverksamheten, det vill säga avgiftsverksamhet exklusive fastighetsförvaltning samt 
offentlighetsrättsliga avgifter, visar på ett underskott om 1,8 mnkr (inklusive förväntad åter 
betalning av AGS-premier från FORA, 2 mnkr). Det är en förbättring jämfört med 2015 då 
resultatet av uppdragsverksamheten visade ett underskott om 5,8 mnkr.

Regeringen har för 2016 tillskjutit 24,2 mnkr i syfte att lyfta av myndigheten det 
ackumulerade underskottet inom resultatområdet Arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Detta 
resultat uppgick till -24,2 mnkr vid utgången av 2014. 

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 904,8 mnkr för 2016 vilket ligger på samma nivå 
som 2015, men intäkter av anslag har ökat och avgiftsintäkter har minskat på grund av att 
uppdrag åt Arbetsförmedlingen minskat. Intäkter av anslag uppgick till 76 procent av de 
totala intäkterna att jämföra med 67 procent för 2015. Avgiftsintäkter och andra ersättningar 
uppgick 2016 till 15 procent vilket är lägre än 2015 då andelen var 23 procent.

Verksamhetens kostnader
Kostnader för verksamhetens bedrivande är lägre jämfört med föregående år vilket främst 
beror på en lägre volym avseende arbetsmarknadsrelaterade uppdrag, men även på att 
myndigheten återigen genomfört ett åtgärdsprogram för att kunna hålla en ekonomi i balans.

Kostnader för personal uppgick till 495,5 mnkr vilket är 66,2 mnkr lägre än under 2015. 
Antalet årsarbetskrafter har minskat med 181 st.

 Kostnader för lokaler uppgick till 41,9 mnkr vilket är en minskning med 2,8 mnkr.

Övriga driftskostnader har ökat med 61,7 mnkr vilket kan hänföras ökade beslut om 
biotopskydd och naturvårdsavtal.

Balansräkning
Balansomslutningens tillgångssida har ökat med 54,5 mnkr vilket främst beror på 
nedskrivning av det ackumulerade underskottet mot arbetsmarknadsrelaterade uppdrag 
(ökade räntekontot), ökning av balanserade utgifter för utveckling samt  ökning av övriga 
upplupna intäkter till Arbetsförmedlingen på grund av nystart av arbetsmarknadsrelaterade 
uppdrag.
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Resultaträkning (tkr) Not 2016 2015

 
Verksamhetens intäkter

    Intäkter av anslag 1 691 155 610 841

    Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 132 504 211 797

    Intäkter av bidrag 3 80 859 82 229

    Finansiella intäkter 4 289 152

    Summa 904 807 905 019

Verksamhetens kostnader

    Kostnader för personal 5 -495 489 -561 697

    Kostnader för lokaler 6 -41 922 -44 693

    Övriga driftkostnader 7 -348 991 -287 276

    Finansiella kostnader 4 -313 -383

    Avskrivningar och nedskrivningar -19 974 -19 683

    Summa -906 689 -913 732
 
Verksamhetsutfall -1 882 -8 713

Uppbördsverksamhet

    Intäkter av avgifter med mera som inte disponeras 80 0

    Medel som tillförts statens budget från  
    uppbördsverksamhet 

-80 0

    Saldo 0 0

Transfereringar

    Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering  
    av bidrag

36 479 34 292

    Medel som erhållits från myndigheter för finansiering  
    av bidrag

80

    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 045 420

    Lämnade bidrag med mera 8 -37 604 -34 712

    Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9 -1 882 -8 713

Resultaträkning
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Tillgångar (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

 
Immateriella anläggningstillgångar

 
10

    Balanserade utgifter för utveckling 24 298 19 538

    Rättigheter och andra immateriella  
    anläggningstillgångar

1 492 170

     Summa 25 790 19 708

Materiella anläggningstillgångar 10

    Byggnader, mark och annan fast egendom 13 584 14 231

    Förbättringsutgifter på annans fastighet 763 418

    Maskiner, inventarier med mera 40 954 38 946

     Summa 55 301 53 595
 
Varulager med mera

    Varulager och förråd 11 1 237 1 787

    Pågående arbeten 5 313 4 453

     Summa 6 550 6 240

Kortfristiga fordringar

    Kundfordringar 12 14 096 17 099

    Fordringar hos andra myndigheter 14 266 16 672

    Övriga kortfristiga fordringar 216 118

     Summa 28 578 33 889

Periodavgränsningsposter

    Förutbetalda kostnader 13 11 989 11 307

    Upplupna bidragsintäkter 14 14 907 1 760

    Övriga upplupna intäkter 15 21 366 12 579

     Summa 48 262 25 646

Avräkning med statsverket

    Avräkning med statsverket 16 16 444 2 182

Kassa och bank

    Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 42 560 27 691

     Summa 42 560 27 691

Summa tillgångar 223 485 168 951

Balansräkning
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Kapital och skulder (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

 
Myndighetskapital 18

    Statskapital 164 164

    Balanserad kapitalförändring 3 952 -11 496

    Årets kapitalförändring 9 -1 882 -8 713

     Summa 2 234 -20 045

Avsättningar

    Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 7 024 7 508

    Övriga avsättningar 20 1 966 971

     Summa 8 990 8 479
 
Skulder

    Lån i Riksgäldskontoret 21 80 708 69 099

    Kortfristiga skulder till andra myndigheter 22 20 234 17 903

    Leverantörsskulder 22 620 24 158

    Övriga kortfristiga skulder 23 25 460 10 706

     Summa 149 022 121 866

Periodavgränsningsposter

    Upplupna kostnader 24 40 029 38 711

    Oförbrukade bidrag 25 13 413 16 169

    Övriga förutbetalda intäkter 26 9 797 3 771

     Summa 63 239 58 651

Summa skulder och kapital 223 485 168 951

Anslagsredovisning
Anslag avser (tkr) Ingående 

över- 
förings- 
belopp  

2016-01-01

Årets till-
delning 

enl. regle-
ringsbrev

Om- 
disponerat 

anslags- 
belopp

Indrag-
ning

Totalt 
dispo-
nibelt 
belopp

Utgifter Utgående 
över- 

förings- 
belopp  

2016-12-31

Utgiftsområde 23 

Politikområde Skogspolitik

1:1 Skogsstyrelsen 8 831 413 452 0 422 283 419 466 2 817

1:2 Insatser för 
skogsbruket

  ap 1 Bidrag till  
skogsbruket

26 605 32 206 10 000 -16 605 52 206 47 605 4 601

  ap 2 Kostnader för intrångs-                                   87 

ersättningar 

och civilrättsliga avtal  

på naturvårdsområdet

296 000 -10 000 -87 286 000 286 000 0

Summa 1:2 insatser för                                           26 692 
skogsbruket                                                                     

328 206 -16 692 338 206 333 605 4 601

Summa 35 523 741 658 -16 692 760 489 753 071 7 418
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Redovisning mot bemyndiganden
Anslagsbenämning 

(tkr)
Tilldelat be-
myndigande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

Utestående åtagandets fördelning per år

År 2017 År 2018 År 2019

Anslag 1:2 ap 1 60 000 45 403 21 002 17 872 2 920 210

Anslag 1:2 ap 2 60 000 103 78 26 26 26

1:1 - Skogsstyrelsen         

Skogsstyrelsen har använt 24 161 tkr (högstpost 24 200 tkr) för att balansera underskott i 
uppdragsverksamhet åt Arbetsförmedlingen före 2009. 

1:2 ap 1 - Bidrag till skogsbruket

Skogsstyrelsen har även under 2016 använt de medel som erhållits för branden i Västmanland (Brandstöd) 
och för att lämna stöd för diesel som har förbrukats eller kommer att förbrukas av skogsmaskiner i 
brandområdet i Västmanland (Dieselstöd). Anslaget har belastats med kostnader för dessa stöd med  
5 683 tkr (högstpost 10 000). Vidare har 284 tkr erhållits i återbetalt stöd för Väx med skogen.  

Bemyndiganderamen har utnyttjats med 11 990 tkr (2015: 26 061 tkr) för Nokås och med 9 012 tkr  
(2015: 19 342 tkr) för ädellövskogsbruk.

Indragning har gjorts med 16 605 tkr enligt regleringsbrev med anledning av att enbart 10 000 tkr har fått 
användas under 2016 av vår anslagsbehållning från 2015 (26 605 tkr).

1:2 ap 2 - Kostnader för intrångsersättningar och civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslaget har betastats med kostnader för förbättrad biotopinventering med 10 000 tkr (högstpost 10 000 
tkr). Kostnader för arbete med biotopskydd och naturvårdsavtal har uppgått till 37 475 tkr (högstpost  
38 000 tkr). Kostnader för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk har 
uppgått till 5 296 tkr (högst 6 000 tkr). Vidare har använts 1 910 tkr (högstpost 2 000 tkr) för upprättande 
av renbruksplaner. Aktiviteten har varit mycket hög för biotopskydds- och naturvårdsavtal.

Bemyndiganderamen har utnyttjats med 0 tkr (2015: 0 tkr) för biotopskydd och med 78 tkr (2015: 103 tkr) 
för naturvårdsavtal.

Indragning har gjorts, av hela vår anslagsbehållning från 2015, med 87 tkr enligt regleringsbrev.

Redovisning mot inkomsttitlar
Inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel och underindelning Avser Belopp

2811       265 Övriga inkomster 80

Skogsstyrelsen har under 2016 erhållit ränteintäkter avseende återbetalda stöd. Stöden har betalats 
från det icke räntebärande flödet och därför inte inneburit räntekostnader för Skogsstyrelsen. Dessa 
ränteintäkter har därför överförts till inkomsttitel eftersom de inte är Skogsstyrelsens medel utan statens. 
Skogsstyrelsens kommer framöver att hantera dessa intäkter på samma sätt det vill säga att vi ser till att 
stödmottagarna, enligt stödvillkoren, betalar in ränta som vi sedan sätter in på inkomsttitel.
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Tillämpade redovisningsprinciper med mera

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, kapitalförsörjningsförordningen 
(1996:1188) och anslagsförordningen (1996:1189) i dessa förordningars senaste lydelse jämte 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till dessa förordningar.

Brytdag     

Av 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring framgår att alla myndigheter ska tillämpa 
en så kallad brytdag då den löpande bokföringen för perioden ska avslutas.  Brytdagen infaller den 5 
januari. Efter brytdagen tillförs räkenskaperna främst bokslutstransaktioner innefattande bland annat 
periodavgränsningsposter. Som periodavgränsningspost bokförs upplupna intäkter, förutbetalda 
intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda kostnader vars belopp överstiger 50 tkr, även vissa poster 
med lägre belopp.

Avgiftsintäkter     

Skogsstyrelsen får enligt förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen ta ut avgifter för sin 
uppdragsverksamhet inklusive tjänsteexport. Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen över 
tiden med beräknade tim- eller volympriser. Skogsstyrelsen får disponera samtliga avgiftsintäkter.

Tjänsteexport     

Enligt Skogsstyrelsens instruktion får myndigheten, inom ramen för fullkostnadstäckning, bedriva sådan 
tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Till och med 2015 
ska underskott i verksamheten täckas med anslagsmedel. 2015 har balanserat underskott inklusive 
årets underskott täckts med anslag 1:1. Från och med 2016 (förordning 2016:107) ska myndigheten ta ut 
avgifter så full kostnadstäckning uppnås.

Underskott arbetsmarknadsrelaterade tjänster     

Regeringen har beslutat att täcka det balanserade underskottet i uppdragsverksamhetens 
arbetsmarknadsrelaterade tjänster som uppstod före 2009. Medel för detta tillförs under 2016.

Gemensamma kostnader     

Myndighetens gemensamma kostnader fördelas utifrån antalet operativa tjänstgöringsdagar som 
utförs inom respektive uppdrag eller anslagsfinansierad verksamhet. Detta gäller såväl nationella 
gemensamma kostnader som regions- eller enhets-/distriktsgemensamma kostnader. De gemensamma 
kostnaderna består av kostnader för myndighetens ledning (inklusive styrelse), administration, lokaler, 
utbildningskostnader (som inte går att härleda till operativ verksamhet), förvaltningskostnader samt 
kostnader för verksamhetsutveckling med mera.

Detta innebär att de kostnader som redovisas per respektive verksamhet även innehåller de 
gemensamma kostnaderna.

Fordringar och skulder     

Fordringar tas upp till de belopp de beräknas inflyta med. Skulder tas upp till det nominella värdet per 
bokslutsdagen.

Lager     

Skogsstyrelsen har ett lager av böcker och broschyrer. Övrigt material lagerförs inte, utan köps in efter 
behov i verksamheten och kostnadsförs direkt. 

Pågående arbeten     

Pågående arbeten är värderade enligt försiktighetsprincipen. Nedskrivning är gjord efter riskbedömning. 
Eftersom de slutliga resultaten inte går att förutsäga med rimlig säkerhet redovisas inte upparbetade 
överskott förrän uppdraget är avslutat.

Definition operativa tjänstgöringsdagar     

Med operativa tjänstgöringsdagar avses tidredovisade dagar för anställd personal.   
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Definition årsarbetskraft     

Med årsarbetskraft avses tidsredovisade dagar för anställd personal enligt avtalen Villkorsavtalet/ 
Villkorsavtalet-T, VASA-Skog, VASA och VISST. Till och med 2012 redovisades tjänstgöringsdagar och  
då endast tjänstgöringsdagar för personal enligt kollektivavtal ALFA och ALFA-T (motsvarande  
Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T). Korrigering har inte gjorts för 2012, då det endast varit ett mindre  
antal anvisad personal och endast en del av dessa har tidredovisat.    

Inkomsttitel     

Under 2016 har 80 tkr redovisats mot inkomsstitel. Det avser ränta på återbetalade bidrag.

Ändrad redovisningsprincip för avskrivningar     

Under slutet av 2015 har en ny anläggningsmodul tagits i bruk (AT). Det innebär att avskrivningar från 
och med november 2015 påbörjas den månad anläggningen anskaffas och aktiveras. Tidigare har  
avskrivningar påbörjats månaden efter anskaffning och aktivering.

Övrig upplysning

Myndigheten har i ett sent skede uppmärksammat att en kostnadspost bokförts dubbelt i bokslutet. 
Effekten av detta är att anslag 1:1 belastats med cirka 1 mnkr för mycket och resultatet i  
uppdragsverksamheten är cirka 0,2 mnkr för lågt. Denna omständighet bedöms inte ha väsentlig  
inverkan på redovisat resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar samt intäkter av bidrag      

Information för att förtydliga innehåll och samband mellan tabell 25 sid 77 och resultaträkning med not 
2 och 3.     

Intäkter av avgifter 
och andra  

ersättningar, tkr

Intäkter av 
bidrag 

tkr

Summa 
intäkter 

tkr

Skogliga tjänster 69 663 1 706 71 369

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 
(inklusive realisationsvinst fordon 123 tkr)

48 437 58 761 107 198

Tjänsteexport 67 0 67

Summa uppdragsverksamhet 118 167 60 467 178 634

Fastighetsförvaltning 7 764 55 7 819

Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning 125 931 60 522 186 453

Offentlig rättslig verksamhet 313 0 313

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 126 244 60 522 186 766

Anslagsfinansierad verksamhet (inklusive realisations-
vinst fordon 389 tkr)

6 260 20 337

   Summa enligt resultaträkning 132 504 80 859

Uppgifter om styrelse och ledande befattningshavare:

Skogsstyrelsens styrelse 2016 2015

Andra uppdrag                                                     Ersättning från Skogsstyrelsen

Marie Larsson-Stern
Ordförande 
(från och med 2016–05–01,  
ledamot till och med 2016–04-30)

58 35

Katarina Eckerberg 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

Bottenvikens vattendelegation, ledamot 23 0
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Anna Furness 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

SMF Certifiering AB , ledamot 
Rosstigen Fastighets AB, ledamot 
AB Terminologicentrum, ledamot

23 0

Mikael Karlsson 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

Kärnavfallsrådet, ledamot 
Kemikalieinspektionens insynsråd, ledamot

23 0

Tomas Kåberger 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

Vattenfall AB, ledamot 
Innoventum AB, ledamot 
Sustainable Energy Engels AB, ledamot 
Tanke och möda AB, ledamot 
Koucky & Partners AB, suppleant 

29 0

Lena Heuts 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

 23 0

Pär Lärkeryd 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

Norra Skogsägarna, ledamot 
Länsförsäkringar Västerbotten, ledamot 
Rototilt Group AB, ledamot 
Ausferriitic AB, ledamot

23 0

Håkan Wirtén 
Ledamot 
(från och med 2016–05–01)

Energimyndighetens insynsråd, ledamot 
Future Forest, ledamot 
Världsnaturfonden AB, ordförande

23 0

Lena Söderberg 
Ordförande  
(till och med 2016–04–30)

23 70

Birgit Flening 
Ledamot 
(till och med 2016–04–30)

12 35

Thomas Korsfeldt 
Ledamot 
(till och med 2016–04–30)

15 45

Jan Sandström 
Ledamot 
(till och med 2016–04–30)

12 35

Mats Persson 
Ledamot 
(till och med 2016–04–30)

12 35

Rolf Lidskog 
Ledamot 
(till och med 2016–04–30)

12 35

Ledande befattningshavare

Herman Sundqvist 
Generaldirektör 
(från och med 2016–02–25)

1 238 0

Staffan Norin 
Tillförordnad  
generaldirektör 
(till och med 2016–02–24)

159 9

Monika Stridsman 
Generaldirektör 
(till och med 2015–12–31)

0 1 240
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Resultaträkning (tkr) 2016 2015

 
Not 1

 
Intäkter av anslag

Egna kostnader 461 340 469 536

Beslutade ersättningar för biotopskydd 193 367 109 901

Beslutade ersättningar för naturvårdsavtal 36 448 29 232

Täckande av underskott i tjänsteexport 0 2 172

Summa

Anslaget belastas när beslut om biotopskydd fattats respektive 
naturvårdsavtal tecknats. 

691 155 610 841

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  

Skogliga tjänster 69 663 94 986

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 48 314 101 771

Tjänsteexport 67 2 172

Fastighetsförvaltning 7 764 5 368

Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning 125 808 204 297

Offentligrättsliga avgifter 313 338

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen: Böcker och broschyrer 1 730 2 881

Realisationsvinst försäljning av fordon med mera 513 1 505

Övriga intäkter 4 140 2 776

Summa övrigt 4 653 4 281

Summa 132 504 211 797

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten 
(från och med 2016 inklusive tjänsteexport) är full  
kostnadstäckning över tiden. Skogsstyrelsen får disponera  
samtliga avgiftsintäkter.

Balanserat underskott och årets resultat till och med 2015 i  
Tjänsteexport har täckts med anslag 1:1.

Minskningen i Arbetsmarknadsrelaterade tjänster beror främst på  
SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen  
Tillsammans). 

Not 3 Intäkter av bidrag

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 5 776 1 849

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 58 761 68 404

Skogliga tjänster 1 706 4 712

Regeringsuppdrag: Främja anställning av nyanlända 5 373 0

Life ELMIAS 3 725 2 760

Övrigt 5 518 4 504

Summa Intäkter av bidrag 80 859 82 229

Minskningen beror främst på SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och 
ArbetsFörmedlingen Tillsammans).

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldeskontoret 10 2

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 212 62

Övriga finansiella intäkter 67 88

Summa finansiella intäkter 289 152
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Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 66 36

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 136 292

Övriga finansiella kostnader 111 55

Summa finansiella kostnader 313 383

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader 337 175 381 776

- varav arvoden 350 347

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner 152 999 169 102

Övriga personalkostnader 5 315 10 819

Summa

Minskningen av personalkostnader beror främst på  
SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen  
Tillsammans).

495 489 561 697

Not 6 Kostnader för lokaler

De minskade lokalkostnaderna beror främst på SAFT-projektet 
(Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans). Tillfälliga 
lokaler hyrdes under projektperioden.

41 922 44 693

Not 7 Övriga driftskostnader

Biotopskydd och naturvårdsavtal 229 815 139 133

UV åt Arbetsförmedlingen 35 837 40 214

Övrig UV 25 616 46 737

Övrigt 57 621 61 192

348 889 287 276

De ökade driftskostnaderna beror främst på biotopskydd och 
naturvårdsavtal. Samtidigt har driftskostnader minskat i  
uppdragsverksamheten.  

Not 8 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag avser   Natur- och kulturvårdsåtgärder1) 19 798 13 804

                                               Ädellövskogsbruk1) 15 174 10 169

                                               Väx med skogen1) -284 -59

                                               Brandstöd Trafikverket1) 0 8 992

                                               Brandstöd Energistöd1) 145 1 161

                                               Brandstöd Lagringsplatsstöd1) 0 -1 032

                                               Dieselstöd1) 1 646 1 257

                                               Medel från EU med mera 1 125 420

                                         Summa 37 604 34 712
1) Anslag 1:2 ap 1

Not 9 Årets kapitalförändring

Skogliga tjänster -1 817 -3 979

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 57 -3 975

Tjänsteexport -2 2 120

Offentligrättsliga avgifter 40 24

Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet -160 -2 903

Summa -1 882 -8 713

Balanserat underskott och årets resultat i Tjänsteexport täcktes 
med anslag 1:1 2015.
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Balansräkning (tkr) 2016 2015

Not 10 Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 75 703 67 806

Årets anskaffningar 4 866 0

Årets utveckling i egen regi 12 097 7 897

Årets försäljning/utrangering -4 476 0

Utgående anskaffningsvärde 88 190 75 703

Årets avskrivning -7 727 -8 004

Utgående ackumulerad avskrivning -63 892 -56 165

Bokfört värde 24 298 19 538

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 10 718 10 737

Årets anskaffningar 1 711 0

Årets försäljning/utrangering -589 -19

Utgående anskaffningsvärde 11 840 10 718

Årets avskrivning -389 -266

Utgående ackumulerad avskrivning -10 348 -10 548

Bokfört värde 1 492 170

Byggnader, mark och annan fast egendom

Ingående anskaffningsvärde 38 270 38 306

Årets anskaffningar 0 0

Årets försäljning/utrangering 0 -36

Utgående anskaffningsvärde 38 270 38 270

Årets avskrivning -648 -646

Utgående ackumulerad avskrivning -24 686 -24 039

Bokfört värde 13 584 14 231

Taxeringsvärde på byggnader och mark 271 700 269 948

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 489 1 489

Årets anskaffningar 531 0

Utgående anskaffningsvärde 2 020 1 489

Årets avskrivning -150 -139

Utgående ackumulerad avskrivning -1 257 -1 071

Bokfört värde 763 418

Maskiner, inventarier med mera

Ingående anskaffningsvärde 134 569 141 498

Årets anskaffningar 13 239 9 776

Årets försäljning/utrangering -9 155 -16 705

Utgående anskaffningsvärde 138 653 134 569

Årets avskrivning -11 060 -10 628

Utgående ackumulerad avskrivning -97 699 -95 623

Bokfört värde 40 954 38 946
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Kostnader i utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 
2016: Ärende- och dokumenthanteringssystem 1 989 tkr, Ny  
miljöhänsynsuppföljning 690 tkr, Ny extern webb 1 218 tkr,  
Gemensam inlämningsfunktion 4 040 tkr och Teknikbyte Navet  
4 160 tkr. 

Med anläggningstillgång avses tillgång med ett  
anskaffningsvärde på minst 22 150 kr och en livslängd på minst  
3 år. 

Följande %-satser tillämpas för avskrivningar:

PC och tillbehör

Kopierings- och faxmaskiner

Minidatorer

Bilar

Övriga maskiner och inventarier

Markanläggningar

Byggnader

Immateriella tillgångar

Not 11 Varulager och förråd

Lager av böcker och broschyrer är värderat efter  
produktionskostnad. Inkurans görs efter en individuell prövning 
av varje produkt. Principen ”Först-In-Först-Ut” gäller vid uttag ut 
lager.

1 237 1 787

Not 12 Kundfordringar

Osäkra fordringar uppgår till 1 783 1 841

Dessa har skrivits ned med 1 649 1 621

Not 13 Periodavgränsningsposter, Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyror 7 762 6 460

Övriga förutbetalda kostnader 4 227 4 847

Summa 11 989 11 307

Not 14 Periodavgränsningsposter, Upplupna bidragsintäkter

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 5 776 0

EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) 884 0

Arbetsförmedlingen 6 545 661

Övrigt 1 702 1 099

Summa 14 907 1 760

Not 15 Periodavgränsningsposter, Övriga upplupna intäkter

Försäljning rotposter 1 350 1 027

Arbetsförmedlingen 16 824 3 454

Preliminär återbetalning av sociala avgifter enligt avtal,  
AGS-premier, från försäkringsbolaget FORA

2 032 6 971

Länsstyrelsen Skåne skötsel av naturreservat 0 48

Övrigt 1 160 1 079

Summa 21 366 12 579

Ökningen av upplupna intäkter består främst nya uppdrag åt 
arbetsförmedlingen  

20–25%

25 %

20 %

15–25 %

15–25 %

10 %

3–5 %

20–25 %
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Not 16 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

  Övriga inkomster -80 0

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde -80 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 5 069 22 491

  Redovisat mot anslag 333 605 248 381

  Medel till transfereringar med mera som betalats till icke  
  räntebärande flöde

-324 000 -265 803

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 14 674 5 069

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -8 830 -3 424

  Redovisat mot anslag 419 465 398 872

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -413 452 -404 278

Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 817 -8 830

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 5 943 8 063

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -1 276 -2 120

Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 4 667 5 943

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans 0 195

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 0 2

  Utbetalningar i räntebärande flöde -324 000 -266 000

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 324 000 265 803

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Extern finansiering i icke räntebärande flöde 0 0

Summa 16 444 2 182

Not 17 Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen har under 2016 på räntekonto i Riksgäldskontoret 
haft tillgång till en kredit på 100 000 tkr. 

42 560 27 691
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Not 18 Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital Balanserad ka-
pitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet

Kapitalför-
ändring enligt 

resultaträk-
ningen

Summa

Utgående balans 2015 164 -11 496 -8 713 -20 045

Ingående balans 2016 164 -11 496 -8 713 -20 045

Föregående års  
kapitalförändring

-8 713 8 713 0

Årets kapitalförändring -1 882 -1 882

Finansiering av underskott i  
Uppdragsverksamhet åt  
Arbetsförmedlingen innan 2009

24 161 24 161

Summa årets  
kapitalförändring

0 15 448 6 831 22 279

Utgående balans 2016 164 3 952 -1 882 2 234

I regleringsbrevet erhölls högst 24,2 mnkr för att balansera underskott i uppdragsverksamhet åt 
Arbetsförmedlingen före 2009, vilket uppstod när Gröna jobb avslutades.  

Statskapital består av konst från Statens konstråd. Statens konstråd har till uppgift att köpa in 
nutida konst och placera ut hos myndigheter m fl, som då får ägaransvar för innehav av konsten. 
När myndigheten inte längre har behov av konsten återförs den till Statens konstråd för ny 
utplacering. 

Konst erhållen från Statens Konstråd redovisas i anläggningsreskontran och ingår i posten 
Maskiner, inventarier med mera.

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

IB 7 508 8 827

Årets kostnad 3 216 1 700

Årets utbetalningar -3 700 -3 019

UB 7 024 7 508

Not 20 Övriga avsättningar

IB Avsatta trygghetsmedel 971 328

IB Särskild pensionsersättning inklusive särskild löneskatt 0 0

Utbetalad särskild pensionsersättning inklusive särskild löneskatt 0 0

Avsättning trygghetsmedel 995 1 143

Årets nyttjande av Trygghetsmedel 0 -500

UB 1 966 971

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen har för finansiering av investeringar under året 
förfogat över en låneram i Riksgäldskontoret på högst 95 000 tkr. 
Låneramen har utnyttjats enligt följande:

Låneskuld vid periodens början 69 099 77 738

Nyupptagna lån 31 513 14 142

Amorteringar -19 904 -22 781

Låneskuld vid periodens slut 80 708 69 099
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Not 22 Korfristiga skulder till andra myndigheter

Arbetsgivaravgifter med mera 10 729 8 568

Utgående moms 3 037 3 125

Övriga skulder till andra myndigheter 6 468 6 210

Summa 20 234 17 903

Not 23 Övriga kortfristiga skulder

Prel skatt med mera 8 797 7 359

Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal 15 831 2 274

Övrigt 832 1 073

Summa 25 460 10 706

Not 24 Periodavgränsningsposter, Upplupna kostnader

Semesterlöneskuld 32 652 32 463

Retroaktiv lön 938 0

Reklamationer 1 400 1 400

Naturvårdande skötsel 1 070 1 040

Övrigt 3 969 3 808

Summa 40 029 38 711

Not 25 Periodavgränsningsposter, Oförbrukade bidrag

Arbetsförmedlingen 2 976 3 745

Naturvårdsverket (LifeELMIAS) 3 191 1 117

Övrigt från annan statlig myndighet 1 020 2 877

EU LifeELMIAS 5 838 7 776

Övrigt 388 654

Summa 13 413 16 169

Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 7 187 7 739

Förväntas tas i anspråk: 

 - inom tre månader 1 273 138

 - mer än tre månader till ett år 4 460 7 601

 - mer än ett år till tre år 1 454 75

 - mer än tre år 0 0

Not 26 Periodavgränsningsposter, Övriga förutbetalda intäkter

Lantmäteriverket 524 114

Försäkringskassan 200 295

Länsstyrelsen Gotland 703 0

Länsstyrelsen Skåne 4 843 350

Övrigt från annan statlig myndighet 1 099 847

Från externa kunder 2 428 2 165

Summa 9 797 3 771
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Väsentliga uppgifter

(tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 95 000 95 000 100 000 90 000 80 000

Utnyttjad låneram 31/12 80 708 69 099 77 738 80 060 74 124

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

Beviljad kontokredit 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Maximalt utnyttjad kontokredit 25 011 30 012 74 027 128 673 128 127

Ränta på räntekonto

Ränteintäkter 10 2 1 0 0

Räntekostnader -66 -36 -152 -998 -1 355

Saldo -56 -34 -151 -998 -1 355

Totala avgiftsintäkter som myndigheten  
disponerar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 132 504 211 797 414 208 318 211 189 875

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 358 111 310 755 527 560 221 130 183 945

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Beviljad anslagskredit 12 404 11 978 12 166 12 011 11 149

Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 0 6 769

Utgående reservationer och  
anslagssparande

Anslagssparande1) 7 418 35 523 15 636 14 964 2 153

Utgående beviljade, ej utbetalda bidrag 0 0 0 0 0

Bemyndiganden

Utestående åtaganden 21 080 45 506 34 226 28 605 21 999

Tilldelad bemyndiganderam 120 000 120 000 70 000 70 000 70 000

Arbetskraft2)

Antal årsarbetskrafter 854 1 035 1 803 1 456 887

Medelantal anställda 1 021 1 716 2 121 1 600 939

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 038 863 684 742 938

Årets över-/underskott

Årets över-/underskott -1 882 -8 713 11 653 -3 776 -6 172

Balanserade över-/underskott 3 952 -11 496 -23 149 -19 374 -13 202

2) Från och med 2013 ingår även anställd personal som är anvisad från Arbetsförmedlingen. Korrigering har inte gjorts av tidigare år, då det dessa  
   år endast varit ett mindre antal anvisad personal och endast en del av dessa har tidredovisat.    
 

1) Anslagssparande 2016 består av anslag 1:1, 2 817 tkr (disponeras 2017) och anslag 1:2, 4 601 tkr (varav inget får disponeras 2017  
   enligt regeringsbeslut).    
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Snytbagge, 16, 21
Sociala medier, 46
Sociala värden, 7, 18, 44, 61, 69, 70
Storm, 15
Stormskador, 16
Sumpskogar, 13
Sveriges lantbruksuniversitet, 16, 69
Sådd, 9

T

Tillsyn, 6, 7, 21, 25, 27, 28, 36, 54–61

Tillväxt, 8, 11, 17, 20, 29, 30, 36, 67
Tillväxtverket, 67
Timmerförordningen, 6, 54, 56, 59
Törskatesvamp, 17

U

Uppdragsverksamhet, 5, 7, 26, 28, 29, 73, 74, 77–80, 84

Upplevelsevärden, 8, 17, 19, 21, 22, 69

V,W

Vattendrag, 13, 14, 21, 35, 62

Webbplats, 45, 46
Virkesmätningslagen, 6, 54, 59
Vision, 8, 22
Våtmarker, 12–14, 35
Värdegrund, 22–24

Ä

Älgbetesinventeringen, 15, 63

Ädellövskogsbruk, 50, 79
Ädellövskog, 54

Ö

Östersjöstrategin, 70

Övergödning, 14, 35
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