Skogsstyrelsen
–för frågor som rör skog
Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet.
Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk
med god miljöhänsyn.

mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

skog till nytta för alla
Besök gärna skogsstyrelsen.se för
att läsa mer om skog och skogsbruk,
använda våra e-tjänster, anmäla
dig till kurser, handla böcker och
broschyrer med mera.
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Skogsriket Sverige
Skogen är Sveriges viktigaste naturtillgång. I
skogen produceras virke; samtidigt är den livsmiljö för många arter och en värdefull plats för
människors välbefinnande. Därför finns ett starkt
samhällsintresse i frågor som handlar om skog
och skogsbruk.
Det är av stor betydelse för hela samhället att
skogen som resurs brukas utan att förbrukas så
att även framtida generationer kan ha nytta av
skogen.
I skogen finns delar av vår historia med kulturlämningar som visar hur vi levt och brukat
skogen samt områden med höga naturvärden,
som till exempel nyckelbiotoper. Det är områden
som har särskilt stor betydelse för skogens flora
och fauna.
De som äger skogen i Sverige kan vilja många
olika saker med sin skog. Det kan vara inkomster,

rekreation eller trygghet för framtiden. Många
skogsägare har ärvt skogen från tidigare generationer och har ett långsiktigt mål med sitt
ägande. Det som planteras idag kan skördas
av kommande generationer nästan hundra år
senare.

Frihet under ansvar
Den svenska modellen för skogsbruk ger skogsägarna stor frihet att inom ramen för lagar och
regler bedriva sitt skogsbruk utifrån sina egna
mål. Med friheten följer även skyldigheter. De
som äger skog i Sverige har ett stort ansvar för
att den brukas så att de skogspolitiska målen
nås.
Även den som inte äger skog har ett ansvar. Allemansrätten ger oss alla rätt att vistas i naturen
så länge vi inte gör skada och visar respekt och
omtanke om vilda djur och det som växer.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vi har till uppgift att se till att den svenska
skogspolitiken förs ut och förverkligas av dem
som äger och brukar skogen. En förutsättning
för att de skogspolitiska målen ska nås är att
alla skogliga aktörer arbetar för att nå målen.
Vi är måna om att ha en öppen dialog med omvärlden. Det ger oss ny kunskap och nya idéer

som gör att vi utvecklar vår verksamhet och kan
möta och förstå omvärldens önskemål.
Ytterst är det medborgarna, genom riksdag och
regering, som är vår uppdragsgivare.
Vi är en lokalt förankrad organisation. Det innebär att vi har kunskap om skogen i hela landet
och de förutsättningar som gäller på varje plats.

Vad gör Skogsstyrelsen?
Vi för ut skogspolitiken på flera olika sätt.
Här är några exempel på vad vi gör.

Tillsyn
Vi ser till att skogsbruket känner till de lagar och
regler som finns och att de följer dessa. Vi försöker arbeta förebyggande, bland annat genom att
ha en dialog med skogsbruket.
Till Skogsstyrelsen anmäler markägare när de
vill avverka i sin skog. Varje år får vi in och behandlar cirka 55 000 anmälningar.

Rådgivning och stöd
Vi arbetar med att ge stöd och råd till skogsägare och andra inom skogsbruket i form av utbildning och rådgivning. Vi träffar skogsägare och
har en dialog med dem om deras skog.
Rådgivningen syftar till att inspirera och ge
kunskap när skogsägare ska fatta beslut om
åtgärder i skogen.
Vi har även olika stöd och bidrag som skogsägare kan söka för åtgärder i skogen. Skogssty-

relsen ansvarar för stöd för skogen inom EU:s
landsbygdsprogram.

Tillståndet i skogen
Inventeringar ger värdefull kunskap om hur
skogen mår och hur det står till med såväl
skogsproduktion som miljö. Resultaten från våra
inventeringar i skogarna publiceras med annan
skoglig statistik. Det som inventeras är till exempel hur mycket skog som avverkas, hur mycket
och vad som återplanteras varje år och vilken
miljöhänsyn som tas.
Områden med höga naturvärden kan behöva
skyddas. Utöver att skogsägarna själva avsätter
områden med skyddsvärd natur så medverkar Skogsstyrelsen till att skydda skog genom
naturvårdsavtal med skogsägare eller genom
biotopskydd.
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Statistik
Vi är en statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken inom områdena
skogsbrukets produktion, skogsbrukets sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogen.
Resultatet från de flesta inventeringarna ingår i
vår statistik.

Skogens sociala värden
Vi arbetar även med att öka medvetandet om
skogens betydelse för människor och deras
välbefinnande. Vi ger råd till skogsägare kring
hur de ska sköta skogen med hänsyn till allmänhetens möjligheter att nyttja skogen.

Internationellt arbete
I vår internationella verksamhet deltar vi bland
annat i samverkansprojekt med olika länder. Där

bidrar vi med erfarenheter av den svenska modellen att bedriva skogsbruk och skogspolitik.

Produkter & tjänster
En del av vår verksamhet är uppdragsverksamhet där vi tar en avgift för våra produkter och
tjänster. Som myndighet bedriver vi verksamheten på uppdrag från regeringen och utan
motiv att nå ekonomisk vinst. Motivet är att nå
skogspolitiska och andra politiska mål, till exempel arbetsmarknadspolitiska. Här erbjuds till
exempel utbildningar, värderingar och planering
av skogsbilvägar.
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Skogen i Sverige
Sveriges landareal är nästan 41 miljoner hektar.
Av detta är cirka 28 miljoner hektar skogsmark varav
cirka 23 miljoner hektar är produktiv skogsmark.

Ungefär 840 000 hektar av den produktiva
skogsmarken är formellt skyddat i form av
naturreservat och dylikt och 1,1 miljoner hektar
frivilligt avsatt för naturvård. Sammanlagt är
cirka 8,4 procent av den produktiva skogsmarken undantagen från skogsbruk.

De vanligaste trädslagen i Sverige
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Övriga lövträd 7 %

Den vanligaste anledningen till att skydda skogsmark är att värna om den biologiska mångfalden.
Sedan 1920-talet har volymen av virke i skogen
ökat med mer än 80 procent. Årligen avverkas
runt 80 miljoner skogskubikmeter (m3sk) och
varje år växer det till cirka 100 miljoner m3sk.
Under år 2011 slutavverkades, gallrades och
röjdes 777 000 hektar Det motsvarar cirka två
procent av Sveriges landareal. En hektar är
10 000 kvadratmeter (100 x 100 m).
Brukandet av skogen i Sverige har lett till att
variationen av trädslag och trädens ålder är
mindre än om skogarna varit helt obrukade.
Det finns olika sätt att öka artrikedomen. Till
exempel genom att erbjuda skogsägare stöd
för att plantera lövträd i skogen, ta miljöhänsyn
vid skogsbruksåtgärder och klimatanpassa sitt
skogsbruk.

Vem äger skogen
I Sverige finns det drygt 327 000 enskilda
skogsägare och de äger cirka hälften av all skog i
Sverige. Sverige är ett av de länder i världen som
har störst andel privatägd skog. Cirka en fjärdedel av skogen ägs av skogsföretag. Resten ägs
till största delen av staten. En mindre del ägs av
Svenska kyrkan, allmänningar och stiftelser.
Andelen skogsägare som inte bor på skogsfastigheten ökar. Idag är det cirka 25 procent som
inte bor i den kommun där fastigheten finns.
Mer information finns här.
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sysselsättning
Skogsbruket och skogsindustrin sysselsätter
över 95 000 människor i Sverige och fler har
anknytning till skogen till exempel via transportsektorn och turistnäringen.
Skogen i Sverige är viktig för vår välfärd och
ekonomi. År 2011 exporterade vi skogs- och
skogsindustriprodukter för 127 miljarder kronor
vilket motsvarar 11 procent av Sveriges totala
export.
Sverige exporterar till största delen papper och
kartong, sågade trävaror samt pappersmassa
och returpapper. 90 procent av pappersprodukter, 75 procent av sågade trävaror och drygt
25 procent av all massaproduktion exporteras.
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Skogen och klimatet

Skogen viktig för människan

Skogen har stor betydelse för klimatet. När biobränsle från skogen ersätter fossila bränslen gör
skogen störst klimatnytta. På så sätt kan växthuseffekten motverkas då växthusgaser till stor
del beror på utsläpp av koldioxid vid förbränning
av fossila bränslen som olja och kol.

Skogen är och har alltid varit en viktig källa till
försörjning. Från skogen hämtas virke som förädlas till produkter. Skogen ger även möjlighet
till inkomster genom jakt, fiske och naturturism.
Den ger oss bär och svamp. Och den är en plats
för rekreation och friluftsliv. Forskning visar att
människor mår bra av att vara ute i skogen.

Bioenergi från skogen står för ungefär 30 procent av den svenska energianvändningen.

Gör ett besök i skogen
•
•
•

Varje årstid har något att ge
Alla kan vara med
Det kostar ingenting

skog till nytta för alla
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