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Förord 
Skogsstyrelsen fick tack vare en ettårig förstärkning av anslaget år 2018 en unik 
möjlighet att kartlägga skötselbehoven i de områden som myndigheten formellt 
skyddat via naturvårdsavtal eller biotopskydd. Vid denna tidpunkt var det faktiska 
skötselbehovet känt endast för cirka 10 procent av de skyddade områdena. Vid 
kartläggningen besöktes cirka 11 000 områden i fält för att bedöma behovet av 
skötsel i dessa. Det är resultaten från denna kartläggning, kompletterat med redan 
befintlig kunskap, som ligger till grund för denna rapport över behov av 
naturvårdande skötsel i Skogsstyrelsens områden med biotopskydd och 
naturvårdsavtal. 

När uppdraget startades upp kändes det nästan som en omöjlighet. Det är lätt att 
bli imponerad av den enorma kraftsamling som gjordes under mycket stor 
tidspress. Under våren upphandlades externa konsulter och visstidspersonal 
rekryterades, totalt kom cirka 110 personer att arbeta med inventeringen i fält. 
Fältmanual och instruktioner togs fram och ett digitalt fältstöd utvecklades så att 
utbildning och kalibreringar kunde hållas i början på juni. Inventeringen fortgick 
sedan fältsäsongen ut och ett avslutande seminarium med erfarenhetsutbyte hölls i 
december. 

Tack vare denna insats, har nu Skogsstyrelsen en god bild över skötselbehoven i 
de skyddade områdena. Behoven är, som rapporten visar, stora. Vi behöver agera 
innan skyddade värden tar skada. Informationen finns registrerad på objektsnivå 
vilket möjliggör analyser och planering på landskapsnivå. Kunskapsunderlaget 
skapar förutsättningar för ett rationellt och kostnadseffektivt skötselarbete. 

Skogsstyrelsen är redo att växla upp nivån på den naturvårdande skötseln så att 
den möter behovet som framgår av rapporten. Finansiering behöver dock säkras 
på den politiska nivån. För att skapa ett gemensamt driv i frågan och prioritera rätt 
åtgärder till rätt plats pågår nu ett arbete med att ta fram en nationell strategi för 
naturvårdande skötsel i samverkan med andra myndigheter och berörda aktörer. 
Resultatet från kartläggningen utgör ett viktigt underlag till det arbetet. 

Ett varmt tack riktas till alla som deltog i arbetet med kartläggningen och som på 
så sätt bidrog till att vi i dag har en helt annan kunskap om de skyddade områdena 
och de behov av naturvårdande skötsel som finns i dessa. 

Borås mars 2021 

 

Anna Wallstedt 
Enhetschef, Skogsstyrelsen 
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Sammanfattning 
År 2018 fick Skogsstyrelsen 50 miljoner kronor extra för naturvårdande skötsel i 
områdesskydd (områden med biotopskydd och naturvårdsavtal). Merparten av 
medlen användes för att kartlägga områdesskyddens befintliga miljövärden, 
önskvärda utveckling och bedöma behoven av naturvårdande skötsel. 

Innan kartläggningen år 2018 hade endast cirka 10 procent av områdesskydden 
fullständiga uppgifter om miljövärden, önskvärd utveckling och skötselbehov 
registrerade i Skogsstyrelsens databas. Under år 2018 besöktes cirka 11 000 
områdesskydd i fält och vid slutet av året fanns fullständiga uppgifter registrerade 
för 93,5 procent av områdena.  

Resultatet av kartläggningen ger en detaljerad bild av skötselbehoven i 
Skogsstyrelsens områdesskydd, inte bara det totala behovet utan även hur 
behoven fördelar sig över landet, vilka slags skötselbehov det handlar om och när 
i tiden dessa behöver genomföras för att värden inte ska gå förlorade. Denna 
kunskap skapar förutsättningar både för ett kvalitativt och strategiskt skötselarbete 
samt ger möjligheter till rationaliseringar i arbetet.  

Närmare 60 procent av områdesskydden har behov av naturvårdande skötsel. 
Merparten av skötseln behöver genomföras inom 10 år, det vill säga innan år 
2028. För drygt hälften av områdena med skötselbehov behövs åtgärder redan 
inom 5 år, det vill säga innan år 2023. Störst behov finns i södra Sverige. Det är 
även här de mest brådskande skötselbehoven finns. Men även i mellersta och 
norra Sverige finns betydande skötselbehov. 

De vanligaste förekommande skötselbehoven är  
- avveckla vissa trädslag,  
- friställa träd eller trädgrupp,  
- öka mängden död ved,  
- glesa ut täta trädskikt,  
- skogsbete och  
- naturvårdsbränning.  

Både avveckla trädslag och glesa ut täta trädskikt handlar i huvudsak om att 
minska andelen gran. Även vid friställa träd eller trädgrupp är det ofta gran som 
behöver tas bort. Det allra vanligaste skötselbehovet är därmed åtgärder för att 
minska gran och behovet är som störst i södra och mellersta Sverige.  
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1 Inledning 
I Skogsstyrelsens regleringsbrev för år 2018 fick myndigheten en särskild 
anslagspost1 om 50 miljoner kronor till naturvårdande skötsel i formellt skyddade 
skogar. Anslagsposten fick användas för kapacitetsuppbyggnad, planering, 
handläggning, genomförande samt uppföljning av naturvårdande skötsel. 
Skogsstyrelsen använde närmare 30 miljoner kronor av anslaget till att genomföra 
en landsomfattande kartläggning över behoven av naturvårdande skötsel i 
områden med biotopskydd och naturvårdsavtal skyddade av myndigheten. I den 
här rapporten redovisas arbetet med kartläggningen samt behovet av skötsel i de 
av Skogsstyrelsen skyddade områdena2. 

2 Bakgrund 
Skogsstyrelsen har sedan år 1993 skyddat skog genom att besluta om 
biotopskyddsområden samt teckna naturvårdsavtal.  

Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö 
för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. 
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, kommunen och markägaren kan ta initiativ till att 
bilda biotopskyddsområden. På skogsmark är det vanligtvis Skogsstyrelsen som 
ansvarar för besluten. Områdena är vanligtvis 2–10 hektar men kan vara upp till 
cirka 20 hektar stora. Styrande författning är Miljöbalken (1998:808). Besluten 
gäller för all framtid.  

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan markägare och 
staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Även kommuner kan teckna 
naturvårdsavtal. På skogsmark är det vanligtvis Skogsstyrelsen som tecknar avtal 
med markägare. Syftet med avtalen är att utveckla och bevara naturvärden. Sedan 
år 2015 finns också möjlighet att teckna avtal för områden med höga sociala 
värden. Områdena är vanligtvis 6–8 hektar men kan vara betydlig större. Avtalen 
är tidsbegränsade till längst 50 år.  

Skogsstyrelsen har ett ansvar för att de biotopskyddsområden som myndigheten 
beslutat om vårdas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt så att det gynnar den 
biologiska mångfalden. För områden med naturvårdsavtal delar myndigheten 
däremot ansvaret med markägaren så att den biologiska mångfald som avtalet 
omfattar bevaras och utvecklas.  

Vid ingången av år 2018 fanns uppgifter om befintliga miljövärden, önskvärd 
utveckling och eventuella skötselbehov endast registrerade i cirka tio procent av 
Skogsstyrelsens biotopskydd och naturvårdsavtal. Befintliga data indikerade dock 
att det fanns stora skötselbehov, vilket också stämde med områdesskydds-
handläggarnas intryck. Avsaknad av detaljerade uppgifter i merparten av 

 
1 Anslag 1.2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 6, Naturvårdande skötsel i formellt skyddade 
skogar. 
2 De redovisade behoven bygger på de uppgifter som fanns registrerade i Skogsstyrelsens databas 
vid tidpunkten 2019-06-04. 
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områdena gjorde dock att det saknades förutsättningar för myndigheten att arbeta 
strategiskt med skötsel.  

Till följd av begränsade medel3 har Skogsstyrelsen prioriterat bildande av 
områdesskydd framför skötsel. Ambitionen har dock varit att öka volymen skötsel 
i de skyddade områdena. Innan år 2018 låg volymen av genomförd skötsel på 
cirka 1–2 miljoner kronor per år. En ökning till 50 miljoner kronor för att förbruka 
det ettåriga anslaget var inte möjlig. Skogsstyrelsen valde därför att använda en 
stor del av det ettåriga anslaget till att kartlägga och identifiera önskvärd 
utveckling och behov av skötsel i befintliga områdesskydd. Detta för att skapa 
förutsättningar för myndighetens fortsatta arbete med skötsel. 

Kartläggningen var även en del i samverkansåtgärden Analys av skötselbehov som 
en del i arbetet med en strategi för naturvårdande skötsel i skogen4 som 
Skogsstyrelsen drev tillsammans med Naturvårdsverket och som ingick i 
Miljömålsrådets åtgärdslista för år 2018.  

3 Metod 
Den landsomfattande kartläggningen genomfördes med hjälp av både egen och 
extern personal. Sammanlagt besöktes mer än 11 000 områdesskydd. Vid 
kartläggningen registrerades detaljerade uppgifter om områdenas miljövärden, 
områdets önskvärda utveckling och om det fanns behov av naturvårdande skötsel 
för att bevara och utveckla områdets värden.  

3.1 Utgångspunkter 
Naturvårdande skötsel behövs i många olika miljöer för att bevara biologisk 
mångfald och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Om vi i dag inte efterliknar 
den kulturhistoriska hävd eller de naturliga störningsregimer som präglat ett visst 
område, riskerar en betydande del av den biologiska mångfalden att utarmas till 
följd av inte önskvärda igenväxningssuccessioner. 

I områdesskydd där en ostörd succession bedöms gynna den biologiska mångfald 
som skyddet avser att bevara, ska Skogsstyrelsen däremot verka för fri utveckling. 
I sådana naturtyper kan dock enstaka åtgärder behövas, som restaurering av 
naturlig hydrologi eller att oönskade trädslag, som växer in till följd av mänsklig 
påverkan i omgivande landskap, tas bort.  

En naturvårdande skötselåtgärd i ett biotopskyddsområde får aldrig skada 
naturmiljön i den bemärkelse som avses i 7 kap. 11 § miljöbalken. På liknande 
sätt ska en skötselåtgärd i ett naturvårdsavtal bevara och utveckla naturmiljön och 
bör inte stå i strid med naturvårdsavtalets syfte, mål eller avtalspunkter. Finns det 
behov att avvika från avtalets skrivningar ska båda parter vara överens.  

 
3 Skogsstyrelsen har i sitt regleringsbrev en anslagspost för kostnader som uppstår i samband med 
skydd av skog. Anslagsposten ska ersätta markägare vid beslut om biotopskydd samt vid 
tecknande av naturvårdsavtal. Därutöver får anslagsposten användas till skötsel av de skyddade 
områdena. 
4 Se Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2018, sidorna 37–38 
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Val av skötselåtgärder och utformande av dessa sker med stöd av Skogsstyrelsens 
handledning i naturvårdande skötsel och enligt det systematiska arbetssätt som 
beskrivs i denna.5 Vid naturvårdande skötsel i område med biotopskydd eller 
naturvårdsavtal ska även kulturmiljövärden och sociala värden bevaras och 
synliggöras. 

3.2 Vad är naturvårdande skötsel 
Naturvårdande skötsel syftar till att vidmakthålla eller förbättra det önskvärda 
miljötillståndet. I praktiken innebär det ofta att återuppta eller imitera tidigare 
markanvändning eller naturlig störningsregim. Det är viktigt att skötselåtgärderna 
baseras på kunskap om platsen och det aktuella landskapet samt en förståelse för 
varför de värden som ska bevaras finns i det berörda området. 

Naturvårdande skötsel kan grupperas enligt följande:  

• Skötselåtgärder för att återskapa och imitera naturlig störning, ofta brand 
eller hydrologisk störning 

• Skötselåtgärder för att bibehålla, återskapa eller imitera hävd, som bete, 
slåtter eller lövtäkt (kulturellt betingad störning) 

• Skötselåtgärder för att påverka konkurrensen, vanligt är att gran behöver 
hållas undan till förmån för mer konkurrenssvaga trädarter 

• Skötselåtgärder för att gynna specifik art, välkända exempel är åtgärder för 
att gynna hotade arter som vitryggig hackspett, sandödla och läderbagge 
 

 
 
Störningar, som brand och vatten, förändrar naturen och skapar olika slags skogar till vilka arter med tiden har 
anpassat sig. Brand- och vattenstörning i landskapet har minskat drastiskt, framförallt under 1900-talet, genom 
effektiv brandbekämpning, utdikning av fuktig och blöt mark och reglering av sjöar och vattendrag. 
Naturvårdsbränning och återställande av naturlig hydrologi behövs för att bevara och återskapa skogstyper och 
livsmiljöer som historiskt varit mycket vanligare. Foto Jan Bengtsson, vä. Will Schmidt, hö. 

 
5 Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker - handledning naturvårdande 
skötsel, Skogsstyrelsen 2014 
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Skötselåtgärder kan behövas i träd-, busk- och fältskikt men även kopplat till 
mark och vatten. I ett enskilt område kan det finnas behov av flera olika 
skötselåtgärder. 

Olika biotoper kräver olika skötselåtgärder, men även samma biotoptyp kan på 
olika platser kräva olika åtgärder. Det behövs därför en kvalitativ bedömning av 
lämpliga åtgärder från fall till fall, främst baserat på den lokala historiken och 
aktuella naturvärden i beståndet men även beroende av värden i kringliggande 
landskap.  
 
 
 

 
 
Det finns ett flertal skogstyper som inte behöver naturvårdande skötsel. Fuktig grannaturskog, som på bilden, är 
ett exempel. Dess invånare trivs bäst när skogen lämnas orörd och bara småskaliga förändringar sker. 
Föryngring sker främst i luckor efter träd som dött, genom s.k. intern beståndsdynamik. Andra exempel där 
naturvårdande skötsel sällan behövs är bergsbranter, sumpskogar med opåverkad hydrologi eller slutna 
ädellövslundar.I lövmiljöer som generellt bör lämnas orörda kan inväxande gran ändå behöva tas bort.  
Foto Jan Bengtsson. 
 
 

3.3 Hur gjordes kartläggningen 
Arbetet med kartläggningen genomfördes enligt en sedan tidigare framtagen 
metod för att bedöma önskvärd utveckling och skötselbehov.6 Inför 
kartläggningen utvecklades metoden så att ytterligare uppgifter dokumenterades 
vid fältbesöket. Arbetssätt och metodik beskrivs översiktligt nedan. 

 
6 Det s.k. systematiska arbetssättet, beskrivet i Naturvårdande skötsel av skog och andra 
trädbärande marker - handledning naturvårdande skötsel, Skogsstyrelsen 2014 
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3.3.1 Systematiskt arbetssätt – fältstöd 
Metoden bygger på att bedömning och genomförande av naturvårdande skötsel 
sker i ett antal olika steg som hanteras i en bestämd ordningsföljd. De olika stegen 
att bedöma, dokumentera och genomföra är: 

1. Miljövärden 
2. Historik 
3. Ideal målbild  
4. Möjlig målbild (önskvärd utveckling) 
5. Skötselbehov 
6. Åtgärdsbeskrivning 
7. Åtgärder genomförs och avsynas 
8. Uppföljning och utvärdering 

Syftet med kartläggningen var att bedöma och dokumentera miljövärden, historik, 
önskvärd utveckling (ideal målbild samt möjlig målbild7), identifiera om det fanns 
något skötselbehov8 för att nå målbilden och i så fall vilka skötselbehov (steg 1-
5). Steg 6–8 var inte aktuella för det här arbetet. 

I de fall ett skötselbehov identifierades kompletterades uppgiften med följande: 

• Vilka skötselåtgärder behövs? 
• Hur stor del av områdesskyddet är i behov av föreslagen skötselåtgärd? 
• Hur prioriterad är den naturvårdande skötseln? 
• Hur brådskande är det med naturvårdande skötsel? 
• Återkommande behov av åtgärder/periodicitet? 

Metoden beskrivs mer utförligt i kartläggningens fältstöd (se bilaga 1). 

3.3.2 Rekrytering och utbildning 
Det omfattande arbetet med att besöka och kartlägga skötselbehov i cirka 11 000 
områden hade en ettårig finansiering och behövde genomföras i sin helhet under 
år 2018. Fältbesöken genomfördes dessutom under den snöfria delen av året vilket 
förkortade tiden ytterligare, särskild i norra delen av landet. Därmed krävdes en 
stor personalstyrka bestående av både egen personal (ordinarie personal samt 
visstidsanställda) och externa inventerare. De externa inventerarna anlitades som 
konsulter och upphandlades under våren 2018. Kompetenskrav inom 
naturvårdsbiologi och skogliga inventeringar samt krav på erfarenhet från 
liknande arbete ställdes på både intern och extern personal.  

Inför fältarbetet genomfördes ett antal olika obligatoriska9 utbildningar, både 
webbaserade utbildningar i metod och fältstöd samt nationella utbildningar i fält 
med uppföljande utbildningar inom respektive distrikt, framförallt för kalibrering 

 
7 Ideal målbild beskriver önskvärd utveckling utan hänsyn till praktiska och ekonomiska 
begränsningar. I de fall den ideala målbilden ansågs orealistisk beskrevs även en praktiskt möjlig 
målbild. Se även bilaga 1.  
8 Kunskapen om vilka skyddade områden som inte har något skötselbehov är också ett viktigt 
resultat av kartläggningen. 
9 Ordinarie personal som redan uppfyllde grundläggande kompetenskrav deltog endast i ett urval 
av utbildningar, främst gällande kartläggningens fältstöd och tekniska hjälpmedel.  
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av lokalt viktiga miljöer. Syftet med utbildningarna var att kalibrera personalen i 
gällande metodik, ge goda tekniska förutsättningar samt kunskap om 
Skogsstyrelsens anvisningar för arbete inom områdesskydd.  

Allt utbildningsmaterial och inventeringsunderlag tillgängliggjordes på en digital 
lärplattform, dit både externa och interna inventerare hade tillgång. På 
lärplattformen fanns också möjlighet att få teknisk support och ställa frågor.  

3.3.3 Kartläggning och registrering 
Kartläggningsarbetet organiserades distriktsvis10 där personal från Skogsstyrelsen 
ansvarade för kartläggningen i det aktuella distriktet.  

Områdesskydden besöktes i fält under barmarksperioden. För fältarbetet 
utvecklades två applikationer som kunde användas i mobiltelefon eller fältdator. 
Den ena applikationen var en ”karttjänst” för att planera arbetet och den andra 
applikationen, som döptes till Klappen, för att registrera insamlade uppgifter. De 
registrerade uppgifterna lagrades sedan i Skogsstyrelsens databas och är numera 
åtkomliga via handläggarsystemet Navet.11  

Arbetsgången kan översiktligt beskrivas i följande steg: 

• Boka objekt i karttjänsten innan fältbesök 
• Sammanställ redan befintlig information om bokade objekt (exempelvis 

befintliga beskrivningar av områdesskydden och uppgifter från 
nyckelbiotopsinventering) 

• Genomföra fältbesök och samla in uppgifter 
• Registrera insamlade uppgifter i Klappen 
• Klarmarkera det fältbesökta objektet i karttjänsten 

Som backup till de digitala hjälpmedlen togs en fältblankett och en checklista i 
pappersform fram. Dessa finns bilagda rapporten (bilaga 2 och 3) och där framgår 
i detalj vilka uppgifter som samlades in i fält och vilka olika typer av 
skötselåtgärder som kunde registreras. 

3.3.4 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring av kartläggningen bestod av de obligatoriska nationella och 
lokala utbildningarna i fält, de webbaserade utbildningarna, framtagandet av 
manualer och fältstöd, stöttning från lokalt ansvarig Skogsstyrelse-personal samt 
support via lärplattform.  
 
Dessutom genomfördes individuell uppföljning av alla externa inventerare och 
tillfälligt anställd personal. Vid denna uppföljning kontrollerades ett antal objekt 
per inventerare, enligt uppställda kriterier i en checklista. Utifrån resultatet av 
kontrollen genomfördes eventuellt uppföljande fältkontroller av inventerarens 
objekt. Vid konstaterade brister fanns möjlighet att, i samråd med nationellt 

 
10 Skogsstyrelsen är indelad i 22 distrikt som oftast motsvarar ett län.  
11 Navet är Skogsstyrelsens handläggarsystem. I systemet registreras och handläggs olika typer av 
ärenden som avverkningsanmälan, tillsynsärenden, rådgivningsaktiviteter, områdesskydd samt 
(skogliga) ekonomiska stöd. Navet består av databaser, karttjänster och handläggningsmoduler. 
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ansvarig, utesluta inventerare från fortsatt arbete. Samtliga inventerare godkändes 
i slutändan för självständigt fältarbete med kartläggningen.  
 
Som en sista kvalitetssäkring analyserades insamlade data. I en del distrikt avvek 
andelen områdesskydd med skötselbehov från de regionala snittvärdena. Analysen 
visade dock inga tecken på systematiska fel eller missuppfattningar hos 
kartläggare. Istället bedömdes skillnader bero på naturgivna förutsättningar samt 
vilka naturtyper som prioriterats för skydd.  

4 Resultat 
Under kartläggningen besöktes och bedömdes mer än 11 000 områden med 
biotopskydd och naturvårdsavtal och vid slutet av år 2018 hade Skogsstyrelsen 
uppgifter om miljövärden, önskvärd utveckling och eventuellt behov av skötsel i 
12 628 av 13 50912 områden, det vill säga 93,5 procent. Skötselbehov 
registrerades i 7 262 av de bedömda områdesskydden och dessa områdesskydd 
hade en sammanlagd areal på 38 242 hektar. I övriga besökta områden 
registrerades istället fri utveckling.  
 
Efter kartläggningen fanns i vissa län uppgifter om miljövärden, önskvärd 
utveckling och eventuellt skötselbehov i nästan alla befintliga områdesskydd (99 
procent) medan det för några län var en lägre andel (75–80 procent).13 Resultatet 
för hela landet, med uppgifter registrerade i 93,5 procent av Skogsstyrelsens 
områdesskydd, bedömdes dock ge en god bild av skötselbehovet som helhet.  
 
Nedan redovisas skötselbehoven i de bedömda områdesskydden.Uppgifterna är 
hämtade från Skogsstyrelsens databas 2019-06-04. Därefter redovisas en 
beräkning av skötselbehoven i Skogsstyrelsens samtliga områdesskydd.  

4.1 Omfattning av skötselbehov i bedömda områden 
Kartläggningen visar att närmare 60 procent av de skyddade områdena, som 
bedömts, har behov av naturvårdande skötsel. Skötselbehovet varierar över landet. 
I de södra delarna av landet har en högre andel av de skyddade områdena 
skötselbehov jämfört med i de norra delarna av landet. 

 

 

 

 

 
12 Totalantalet 13 509 områdesskydd, som utgör underlag i kartläggningen, är de som vid 
tidpunkten fanns tillgängliga i Skogsstyrelsens handläggarstöd Navet. Detta antal avviker något 
från den officiella statistiken på 13 700 områdesskydd i Skogsstyrelsens förvaltning. 
13 Uppsala, Västmanland och Norrbottens län hade efter kartläggningen skötselbedömningar i 74, 
75 respektive 79 procent av områdesskydden.    
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Tabell 1. Resultat av kartläggningen – Skogsstyrelsens områden med biotopskydd 
och naturvårdsavtal som bedömts avseende skötselbehov per 2019-06-04. 
Områdesskydden i tabellen kan ha ett eller flera registrerade skötselbehov.  

Resultat per län samt 
totalt 

Antal 
bedömda 
områden 

Antal 
bedömda 
områden 

utan 
skötselbehov 

Antal 
bedömda 
områden 

med 
skötselbehov 

Andel 
bedömda 

områden med 
skötselbehov  

Areal 
bedömda 
områden 

med 
skötselbehov 

(hektar)14 

Skåne 631 213 418 66 % 1 511 

Blekinge 297 89 208 70 % 1 017 

Halland 316 46 270 85 % 1 322 

Kronoberg 515 147 368 71 % 1 287 

Kalmar 577 189 388 67 % 1 798 

Jönköping 333 97 236 71 % 1 053 

Västra Götaland 1 336 349 987 74 % 4 275 

Östergötland 673 221 452 67 % 2 295 

Gotland 372 246 126 34 % 788 

Södermanland 416 228 188 45 % 948 

Stockholm 456 82 374 82 % 2 138 

Uppsala 352 76 276 78 % 1 366 

Västmanland 276 89 187 68 % 798 

Örebro 434 219 215 50 % 781 

Värmland 1 437 558 879 61 % 4 426 

Dalarna 1071 804 267 25 % 2 207 

Gävleborg 635 284 351 55 % 2 082 

Västernorrland 454 273 181 40 % 1 291 

Jämtland 665 319 346 52 % 2 987 

Västerbotten 677 393 284 42 % 1 798 

Norrbotten 705 444 261 37 % 2 074 

Hela landet 12 628 5 366 7 262 58 % 38 242 

4.2 Omfattning av skötselbehov totalt 
Resultatet från kartläggningen användes för att beräkna det totala behovet av 
skötsel i Skogsstyrelsens områdesskydd. I denna beräkning gjordes antagandet att 
andelen skötselbehov är densamma även för de områden som inte besökts (se 
även kapitel 5). 
 
 
 
 

 
14 Arealen områden med skötselbehov är inte detsamma som åtgärdsareal eftersom det inte är 
säkert att behovet av skötsel finns i hela det skyddade området. 
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Tabell 2. Skogsstyrelsens områden med biotopskydd och naturvårdsavtal med 
skötselbehov, framräknat resultat per 2019-06-04. 
 

Resultat per län samt 
totalt 

Kartläggningens 
resultat, andel15 

bedömda 
områden med 
skötselbehov 

Antal 
områdesskydd 

att förvalta 

Beräknat 
antal 

områden med 
skötselbehov 

Beräknat     
antal områden 

utan 
skötselbehov 

Beräknad 
areal 

områden med 
skötselbehov16 

Skåne län 66 % 641 425 216 1 544 

Blekinge län 70 % 306 214 92 1 088 

Hallands län 85 % 330 282 48 1 359 

Kronobergs län 71 % 520 372 148 1 311 

Kalmar län 67 % 585 393 192 1 820 

Jönköpings län 71 % 354 251 103 1 114 

Västra Götalands län 74 % 1 378 1 018 360 4 963 

Östergötlands län 67 % 718 482 236 2 464 

Gotlands län 34 % 382 129 253 821 

Södermanlands län 45 % 421 190 231 959 

Stockholms län 82 % 495 406 89 2 336 

Uppsala län 78 % 474 372 102 1 718 

Västmanlands län 68 % 369 250 119 2 172 

Örebro län 50 % 437 216 221 795 

Värmlands län 61 % 1 512 925 587 4 602 

Dalarnas län 25 % 1 101 274 827 2 269 

Gävleborgs län 55 % 677 374 303 2 369 

Västernorrlands län 40 % 478 191 287 1 344 

Jämtlands län 52 % 701 365 336 3 270 

Västerbottens län 42 % 736 309 427 1 925 

Norrbottens län 37 % 894 331 563 2 551 

Totalt i landet 58 % 13 509 7 769 5 740 42 514 

4.3 Skötselbehov på kort och lång sikt 
I kartläggningen av skötselbehov ingick även att bedöma när skötselåtgärden 
behöver utföras. Tidpunkten för åtgärd registrerades som något av följande tre 
alternativ. 

• Inom 1–5 år, motsvarar ett akut skötselbehov 
• Inom 5–10 år, behov av skötsel finns men är inte akut 
• Efter 10 år, behov av skötsel finns men på längre sikt 

 
15 Avrundat värde anges. För beräkningar som visas i tabellen har dock det exakta värdet använts. 
16 Arealen områden med skötselbehov är inte detsamma som åtgärdsareal eftersom det inte är 
säkert att behovet av skötsel finns i hela det skyddade området. 
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Ett akut skötselbehov innebär att naturvärdena i området har påverkats negativt, eller 
kan komma att påverkas negativt, om skötselåtgärden inte genomförs inom fem år.  

Arbetet med naturvårdande skötsel är eftersatt och det finns många skyddade 
områden där skötselåtgärder är brådskande. Resultaten från kartläggningen visar 
att i 85 procent av de skyddade områdena med skötselbehov behöver någon 
skötselåtgärd genomföras inom tio år från år 2018. I drygt hälften av de skyddade 
områdena med skötselbehov behöver någon skötselåtgärd genomföras redan inom 
fem år från år 2018. 

Tabell 3. Tidpunkt för när åtgärder senast behöver utföras för att naturvärden 
inte ska påverkas negativt i områden med skötselbehov. I tabellen redovisas 
beräknat antal av Skogsstyrelsen områdesskydd, det faktiska bedömda antalet 
(inom parentes) samt andelen områdesskydd. 
 
Skyddade 
områden med 
skötselbehov  

Skötsel behövs 
innan år 2023  

Skötsel behövs 
mellan år  
2023–2028  

Skötsel behövs 
först efter år 2028  

7 769 (7 262) 4 267 (3 989) 
 
55 % 

2 372 (2 217) 

30 % 

1 130 (1 056) 

15 % 

 
Hur tidpunkt för åtgärd skilde sig över landet framgår av diagram 1 där de regionala 
resultaten visar att det akuta skötselbehovet är större i södra än i norra Sverige.  
 

 
Diagram 1. Beräknat antal områdesskydd med skötselbehov inom 10 år, inkl. 
regionala uppgifter. Skogsstyrelsens regionindelning sammanfaller med 
landsdelarna Götaland, Svealand och Norrland undantaget Gotland som i 
Skogsstyrelsens indelning förs till region Mitt istället för till Götaland.17  

 
17 I Skogsstyrelsens regionindelning består region Syd av länen Skåne, Blekinge, Halland, 
Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland, region Mitt består av länen 
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4.4 Behov av återkommande skötsel 
För varje skötselåtgärd registrerad i kartläggningen angavs om åtgärden ansågs 
behöva genomföras som en engångsåtgärd eller om det fanns behov att upprepa 
åtgärden över tid. Resultatet visar att merparten av åtgärderna behöver upprepas, 
med olika intervall.  

 
 

Diagram 2. Behov av engångsinsats relativt behov av återkommande skötsel för 
olika typer av skötselåtgärder. 

Genom att återintroducera den störning som ursprungligen skapade ett områdes 
naturvärden, kan behovet av återkommande åtgärder som efterliknar effekten av 
dessa störningar minska. Återupptaget skogsbete, naturvårdsbränning eller 
restaurering av hydrologin minskar exempelvis behovet av återkommande 
åtgärder för att avveckla konkurrerande trädslag (vanligen gran), glesa ut för ökat 
ljusinsläpp, friställa träd eller öka mängden död ved. 

4.5 Vilken typ av skötsel behövs 
Resultaten från kartläggningen visar på många olika slags skötselbehov. Det är 
dock ett mindre antal som utgör den stora mängden av registrerade skötselbehov.  

Av nedanstående diagram framgår att skötselbehoven avveckla trädslag samt 
friställa träd eller trädgrupp är klart vanligast. Därefter följer öka mängden död 
ved, glesa ut trädskikt, skogsbete samt naturvårdsbränning. 

 
Gotland, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och 
Gävleborg och region Nord består av länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten. 
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Diagram 3. Beräknat antal områden med ett visst skötselbehov. 

4.5.1 Avveckla trädslag/gran 
Skötselbehovet avveckla trädslag är det skötselbehov som är allra vanligast och 
beräknas finnas i 2 934 områden (registrerades i 2 742 områden). I 95 procent av 
fallen är det gran som behöver avvecklas till förmån för andra trädslag. Behovet är 
störst i södra och mellersta Sverige men även vanligt förekommande i norra Sverige. 
 

 
 

Att minska graninväxning är det vanligaste skötselbehovet. Behovet finns i hela Sverige och i många olika 
miljöer, till exempel i ädellövskogar, lövbrännor, alskogar, tallskogar, betade skogar och hagmarker. Att behovet 
är så stort beror på flera saker. Granen missgynnas av bränder och översvämningar och när dessa störningar 
minskar i landskapet ökar granens dominans. En annan anledning är fokuseringen på gran som produktions-
träd, vilket ökat mängden granfrö som sprids i landskapet. När graninväxning ska minskas, bör granen åtgärdas 
medan den fortfarande kan röjas ner. På så sätt undviks oönskad beskuggning, nedröjda granar kan oftast 
lämnas kvar utan risk för markpåverkan eller granbarkborreangrepp och behovet av tunga maskiner minskar. 
Foto Jessica Bengtsson, vä. Johan Persson, hö. 
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4.5.2 Friställa träd eller trädgrupp 
Skötselbehovet friställa träd eller trädgrupper är nästan lika vanligt som behovet 
att avveckla gran och beräknas finnas i 2 800 områden (registrerades i 2 617 
områden). Det är huvudsakligen ljuskrävande trädslag som behöver friställas. 
Störst behov finns för ek, följt av asp, tall, björk och sälg. Vilka trädslag som 
behöver friställas var följer också trädens utbredning, med mer ek och andra 
ädellövträd i södra Sverige medan behovet att friställa asp, björk och sälg ökar i 
mellersta och norra Sverige. Behov av att friställa tall finns framförallt i södra och 
mellersta Sverige.  

4.5.3 Öka mängden död ved 
Skötselbehovet öka mängden död ved beräknas finnas i 966 områden 
(registrerades i 903 områden). Död ved är ofta en bristvara i landskapet och att 
öka tillgången hör också till de vanligaste behoven i hela landet. Störst behov har 
registrerats i mellersta Sverige. Det kan sannolikt kopplas till de satsningar som 
görs för att gynna den vitryggiga hackspetten, bland annat genom områdesskydd 
och restaurering av lämpliga miljöer.  

Ringbarkning är den önskvärda åtgärden för att öka mängden död ved som 
registrerats i flest fall. Kapa och lämna stam eller topp samt veteranisering18 är två 
andra sätt som registrerats i många områden. 
 

 
Död ved är en bristvara i landskapet, speciellt lövved. För att påskynda bildandet av död ved kan träd 
ringbarkas, högkapas med lämnad krona eller fällas omkull i hela sin längd. Ringbarkning är ofta att föredra då 
ett stående dött träd ger solbelyst ved i kronan, vilket gynnar många vedinsekter. Ringbarkning ger också ett 
mer utdraget och naturligt nedbrytningsförlopp. Att vid naturvårdande skötsel skapa död ved av oönskade träd 
istället för att ta ut dessa ur området ger ofta viktiga mervärden. Utan träd som ska köras ut minskar dessutom 
behov av tunga maskiner och därmed risk för skada på mark och vatten. Foto Jan Bengtsson. 

 
18 Medvetet skada träd för att skapa och efterlikna strukturer, substrat och mikromiljöer som 
normalt bildas först i mycket gamla träd 
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4.5.4 Glesa ut trädskiktet 
Skötselbehovet glesa ut trädskikt beräknas finnas i 904 områden (registrerades i 
845 områden). Vanligast är behovet i södra och mellersta Sverige. Skötselbehovet 
handlar om att öka ljusinsläppet i täta och mörka skogar. I 70 procent av fallen är 
det trädskikt av gran som behöver glesas ut. 

4.5.5 Skogsbete 
Skötselbehovet skogsbete beräknas finnas i 705 områden (registrerades i 659 
områden). Behovet är störst i södra Sverige men även vanligt förekommande i 
mellersta Sverige. I norra Sverige är behovet mer begränsat.19 I de områden där 
behovet finns registrerat handlar det i drygt hälften av fallen (54 procent) om ett 
tidigare skogsbete som behöver återupptas. I övriga fall handlar det om bibehållet 
pågående bete.  

Skötselbehovet avser bete av tamboskap som nötkreatur, hästar, får eller getter. 
Olika betesintensitet och betesdjur ger olika naturvårdseffekter. Skogsbete kan 
behöva kombineras med andra åtgärder som luckhuggning och att glesa ut 
trädskiktet. 
 
 

 
 
 I skogar präglade av betande tamboskap kan betets komplexitet jämföras med brandens. I viss mån kan den 
betespräglade miljön bevaras genom återkommande huggningar för att behålla ljusinsläpp och gläntor samt för 
att minska inväxning av konkurrensstarka träd (oftast gran). Vi kan dock aldrig helt imitera betesdjurens 
påverkan – det krävs djur om vill vi ta del av alla processer som följer av bete. Hamling av träd och slåtter är 
andra exempel på traditionell hävd som skapar höga naturvärden. Även bryn mellan öppen jordbruksmark och 
skog är artrika och värdefulla. Alla dessa miljöer och livsutrymmen kräver återkommande skötsel för att värdena 
ska bestå. Foto Johan Nitare, vä. Emma Liljewall, mitt. Jan Bengtsson, hö. 
 

 
19 Dock har renens bete stor betydelse som störningsfaktor i det norrländska skogslandskapet, 
författarens kommentar. 
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4.5.6 Naturvårdsbränning 
Skötselbehovet naturvårdsbränning beräknas finnas i 481 områden (registrerades 
i 450 områden). Behovet är störst i norra Sverige men även vanligt förekommande 
i mellersta Sverige. I södra Sverige är behovet mer begränsat. 

Bränning av skog behövs bland annat för att skapa specifika kvaliteter av död ved, 
minska förna- och humuslager samt främja lövsuccessioner eller gynna 
tallföryngring. Bränning av fjolårsgräs eller ljung- och risbränning ingår inte i 
skötselbehovet utan har registrerats på andra sätt.  
 

 
Eldens påverkan på skogen är komplex. Elden dödar framförallt gran medan tall, med grov bark och högt 
sittande krona, ofta överlever. Elden bränner bort markens förna och humuslager. Blottad mineraljord och 
ändrad markkemi skapar förutsättningar för frö och sporer att gro, som hos svedjenävan och pionjärträd som 
tall, asp och björk. Elden skapar också unika strukturer som brandskadad, kådimpregnerad och kolad ved, till 
vilka många brandspecialiserade arter är knutna. Brandefterliknande åtgärder (som att hugga bort eller 
ringbarka gran, blotta mineraljord och skada träd) är viktiga åtgärder när bränning inte är möjligt, men 
åtgärderna kan aldrig helt ersätta bränning. För att fånga upp hela spektrumet av påverkan från branden, inte 
minst kemiska processer och effekten av själva värmen, så måste skog brinna. Att bevara brandberoende 
skogsmiljöer och arter kräver helt enkelt fler kontrollerade naturvårdsbränningar. Foto Jan Bengtsson. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Skogsstyrelsen tog år 2010 fram en intern strategi för naturvårdande skötsel av 
områden med biotopskydd eller naturvårdsavtal. Enligt strategin skulle 
myndigheten senast år 2020 på ett enhetligt sätt ha bedömt skötselbehoven för 
samtliga områden med biotopskydd och naturvårdsavtal. Det såg länge ut som att 
målet inte skulle nås men tack vare den kartläggning som finansierades och 
genomfördes under år 2018 blev skötselbehoven bedömda för i princip samtliga 
områdesskydd (93,5 procent).20 Efter år 2018 har ytterligare 40 områden 
inventerats och vid tidpunkten för denna rapportering återstår 841 områden att 
besöka och bedöma. 

Resultatet från kartläggningen användes för att beräkna det totala behovet av 
skötsel i Skogsstyrelsens områdesskydd. I denna beräkning gjordes antagandet att 
andelen skötselbehov är densamma även för de områden som inte besökts. Detta 
är inte en statistisk undersökning men då så stor andel (93,5 procent) av 
områdesskydden är kartlagda, så bedöms de uppräknade värdena ändå vara 
godtagbara och viktiga för helhetsbilden. Det finns heller inget som tyder på att 
områdena som inte besökts skulle avvika, utan resultatet från de bedömda 
områdena har antagits vara representativt för helheten.  

Stora skötselbehov och vanligast är oönskad graninväxt 
Vi kan konstatera att det finns ett uppdämt skötselbehov i områdesskydden. 
Nästan 60 procent, det vill säga nästan 8 000, av områdesskydden har någon typ 
av skötselbehov. Bedömningen år 2018 ger att över 4 000 områdesskydd behöver 
åtgärdas senast år 2023 och ytterligare cirka 2 400 senast år 2028, för att skyddade 
värden inte ska riskera att ta skada.  

De vanligaste förekommande skötselbehoven relaterar till inväxning av gran. I 
ungefär hälften av områden med skötselbehov finns det registrerat behov av att 
avveckla trädslag eller glesa ut trädskikt. Vid avveckla trädslag är det i 95 
procent av fallen gran som ska tas bort eller fällas/ringbarkas, medan det vid glesa 
ut trädskikt i 70 procent av fallen är skiktet av gran som ska glesas ut. Även 
friställning av träd eller trädgrupp handlar ofta om att minska konkurrens från 
gran. 

Skötselbehoven varierar över landet 
Som framgår av tabell 1 varierar skötselbehovet över landet. Variationen beror 
dels på skillnader i naturgivna förutsättningar i olika landsdelar, dels på hur den 
historiska skogs- och markanvändningen sett ut. Ytterligare en faktor som bidrar 
till variationen är vilka biotoptyper som prioriterats i arbetet med skydd och i de 
regionala strategierna för områdesskydd. Exempelvis har en relativt låg andel av 
de skyddade områdena i Dalarnas län skötselbehov, vilket sannolikt kan kopplas 

 
20 I Skogsstyrelsens genomförandestrategi för 2010–2020 ingick också att genomföra 
naturvårdande skötselåtgärder i den utsträckning som behövs ”för att säkerställa intentionen i 
miljömålet Levande skogar”. Denna del av strategin har däremot inte uppnåtts under perioden 
2010–2020. 
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till att länet i större utsträckning prioriterat grandominerade naturskogar med litet 
eller inget skötselbehov framför mer skötselkrävande löv-, tall eller blandmiljöer.  

Skötselbehoven blir mer brådskande söderut, till följd av att igenväxning går 
snabbare där (bördigare marker och varmare klimat) men också på grund av att 
skogshistorik och naturtyper skiljer sig mellan södra och norra Sverige.  

Att igenväxningen är långsammare i norr gör att den negativa effekten av 
utebliven skötsel inte syns lika snabbt och tydligt där. Trots att det inte är lika 
brådskande att agera, är det viktigt att notera de betydande skötselbehov som finns 
på sikt även i norra Sverige.  

Skötselåtgärder de närmsta åren och på sikt 
Resultaten visar att merparten av områdesskydden med skötselbehov behöver 
skötsel inom tio år, räknat från år 2018 (se tabell 3 och diagram 1). Drygt hälften 
av dessa behöver skötsel redan inom fem år. En kraftsamling behöver göras för att 
åtgärda dessa brådskande skötselbehov, som framförallt handlar om att minska 
konkurrensen helt eller delvis av gran, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, 
friställa gamla och värdefulla träd samt öka mängden död ved.  

När de mest brådskande skötselåtgärderna har genomförts är det viktigt att arbeta 
mer långsiktigt med naturvårdande skötsel. Åtgärder som då behöver prioriteras är 
bete av tamboskap, naturvårdsbränning, återställande av naturlig hydrologi men 
också stängsling för att gynna föryngring av trädslag som gärna betas av klövvilt. 
Får vi tillstånd de långsiktiga åtgärderna bidrar dessa till att reglera ekologiska 
processer som ligger bakom mycket av dagens akuta skötselbehov. På så sätt 
minskar behoven av upprepade efterliknande åtgärder, som exempelvis att 
avveckla trädslag (minska konkurrens av gran), glesa ut trädskikt (få mer 
ljusinsläpp) eller öka mängden död ved. Dessutom är påverkan från skogsbete, 
brand och vatten så komplexa störningar att de aldrig helt går att efterlikna.  

Ny kunskap om skötselbehov möjliggör långsiktig planering  
Tillgång till detaljerade och objektsvisa uppgifter om områdesskyddens 
skötselbehov har på ett genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för 
verksamheten med naturvårdande skötsel av områdesskydd. Några exempel är:  

- Uppgifter om skötselbehovens fördelning över landet ger förutsättningar 
att fördela medel inom Skogsstyrelsen på ett sätt som motsvarar de 
faktiska behoven. 

- Uppgifter om skötselbehoven på objektsnivå är en förutsättning för att 
kunna vårda områdesskydden på ett fullgott sätt. Skötselåtgärder kan sättas 
in i tid, innan värden tar skada, väl underbyggda prioriteringar mellan 
objekt kan göras och arbetet kan planeras för ett rationellt genomförande. 
Sammantaget ger detta både en mer kvalitativ och kostnadseffektiv 
naturvårdande skötsel. 

 
Kunskapen om områdesskyddens skötselbehov har även möjliggjort 
kostnadsberäkningar och planering för att hantera de akuta skötselbehoven under 
perioden 2020–2030, så att Skogsstyrelsen därefter kan fokusera på den löpande 
skötseln. För att klara detta behöver skötsel genomföras för motsvarande 20 
miljoner kronor under år 2021 och därefter för 30 miljoner kronor per år fram till 
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år 2030. Skogsstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att prioritera medel så 
att planen kan följas. Detta förutsätter dock att det finns finansiering tillgänglig 
inom områdesskyddsanslaget 1:2 ap 2, efter ersättning för nekade tillstånd för 
avverkning i fjällnära skogar21. Skogsstyrelsen har i sitt budgetunderlag22 
redovisat behov av ett förstärkt anslag, för att kunna genomföra både 
naturvårdande skötsel och bildande av nya områdesskydd vid sidan om 
utbetalning av ersättning till nekade tillstånd i fjällnära.  
 
En långsiktigt plan för skötselarbetet är en förutsättning för att skapa stabilitet, 
såväl för de entreprenörer som myndigheten upphandlat för själva genomförandet 
som för den interna hanteringen inom myndigheten. 
 
Nationell strategi för naturvårdande skötsel  
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket driver ett projekt med syfte att ta fram en 
nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar som förvaltas 
med naturvårdsmål.23 Strategin ska tas fram i samverkan med övriga berörda 
myndigheter och aktörer. Strategin ska utgöra ett underlag för att prioritera 
åtgärder som bidrar till en gynnsam bevarandestatus för utpekade arter och 
habitat, samt stärker arternas spridningsmöjligheter inom skogslandskapets gröna 
infrastruktur. Den genomförda kartläggningen av skötselbehov i Skogsstyrelsens 
områden med biotopskydd och naturvårdsavtal som redovisats i denna rapport 
utgör ett värdefullt underlag i arbetet med den nationella strategin. Strategin 
kommer i sin tur ge förutsättningar för att hantera det eftersatta och akuta 
skötselbehoven samt framtida skötselarbete både kostnadseffektivt och med hög 
kvalitet.  
 
  

 
21 Efter en dom i mark- och miljööverdomstolen år 2020, har markägare som nekas tillstånd att 
avverka fjällnära skog på grund av höga naturvärden rätt till ersättning från staten. Utbetalning av 
ersättning sker från Skogsstyrelsens ordinarie anslag för områdesskydd, som bland annat 
finansierar naturvårdande skötsel i områdesskydd. För år 2021 beräknas merparten av anslaget för 
områdesskydd gå till ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skogar.  
22 Skogsstyrelsens budgetunderlag avseende 2022–2024, dnr 2020/4117 
23 Se Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista - årsrapport 2020, programområde Insatser för 
grön infrastruktur. 
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D Det finns stora och brådskande behov av naturvårdande skötsel i 

skogar som Skogsstyrelsen skyddat. Det visar en omfattande 

kartläggning genomförd år 2018. Resultat från kartläggningen ger 

detaljerad kunskap om var i landet behoven finns, hur brådskande de är samt 

vilka åtgärder som behöver utföras. Kunskapsunderlaget utgör en nödvändig 

grund för att bevara biologisk mångfald i de skyddade skogarna – genom rätt 

skötsel, på rätt plats och vid rätt tid.
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