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är att verka för att
skogen sköts så att de
skogspolitiska mål som
beslutats av riksdagen
kan nås. Målen för
produktion och miljö
hänsyn är jämställda.
Skogen ska brukas på ett
hållbart sätt så att även
framtida generationer
kan ha nytta av den.”
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SKO GE N E N GAGE RA R A L LT F L E R I SA M H Ä L L E T

2019 var ytterligare ett händelserikt år för Skogsstyrelsen. Förändrade uppdrag och
ett omfattande omställningsarbete i början av året samt stora utmaningar med ökade
skogsskador är några av de frågor som präglat året. Skogen har också fortsatt att
engagera under år 2019 – inte bara bland skogliga aktörer och skogsägare utan även i
en vidare samhällskrets. Skogens roll för klimatet och omställningen till en bioekonomi
är några av de frågor som lyfts allt mer i olika sammanhang.

F

ör Skogsstyrelsen inleddes året
med ett tufft omställnings
arbete när vårt regerings
uppdrag förändrades. Bland annat
avslutade vi den landsomfattande
nyckelbiotopsinventeringen och
arbetsmarknadsprojektet Naturnära
jobb, med drygt 1 600 deltagare.
Uppsägningarna som detta ledde
till var oundvikliga, men tack vare
omfattande besparingsåtgärder kunde
vi begränsa antalet. För att klara
omställningen med förändrade upp
drag och färre resurser har vi under
året arbetat mycket med priorite
ringar. Jag är mycket stolt, och hela
myndigheten har all anledning att
vara stolt, över det arbete vi genom
fört och lyckats åstadkomma med
dessa förutsättningar.
Den fråga som varit högt priorite
rad är förstås skadorna av granbark
borre som 2019 blev rekordstora
och även spred sig norrut till delar
av Svealand. Kostnaderna för dessa
angrepp har uppskattats till närmare
4 miljarder kronor. I granbarkborre
projektet Stoppa borrarna har vi
samverkat med skogsbruket och
länsstyrelserna i södra Sverige för
att begränsa skadorna, och i slutet
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av året beslutade vi att både förlänga
och utöka detta samverkansprojekt.
Problemen med granbarkborre
kräver samarbete mellan flera olika
myndigheter, skogsbolag och andra
skogliga aktörer, och förhoppningen
är att denna kraftsamling ska ge
resultat i form av begränsade skador
kommande år.
Men det är inte bara granbark
borrarna som ställer till det. Vi ser
tyvärr även en ökning av flera
andra typer av skogsskador såsom
multiskadad skog i norr och vilt
betesskador i stora delar av landet.
Att begränsa skogsskadorna har varit
ett av Skogsstyrelsens fokusområden
under 2019 och kommer även att
vara det 2020.
En annan fråga som präglat
Skogsstyrelsens arbete under
2019 är jämställdhet. Vi arbetar
målmedvetet med att integrera
jämställdhetsaspekten i alla myndig
hetens verksamheter och processer,
vilket går hand i hand med vårt
arbete att utveckla rollen som
statsanställd. Vi har också redovisat
ett regeringsuppdrag i rapporten
Åtgärder för en jämställd skogssektor,
där vi belyser jämställdhetsfrågan

inom skogssektorn och ger förslag på
hur den kan förbättras.
Under året har det också blivit
allt tydligare att det finns en stark
polarisering inom skogssektorn när
det gäller de båda jämställda målen
miljö och produktion. Detta har bli
vit synligt inte minst i samverkans
processen för skogsproduktion, när
Skogsstyrelsen lagt fram förslag på
förändrade arbetssätt kring nyckel
biotopsregistreringar och i olika
artskyddsfrågor. Debatten kring
ägande- och brukanderätt har blivit
allt mer tillspetsad.
Min förhoppning är att vi under
nästa år kan fokusera på hur till
växten i skogen kan öka samtidigt
som skogens biologiska mångfald
förstärks. För mig är detta både
önskvärt och genomförbart. Allt som
görs i skogen kan och behöver göras
bättre.

Herman Sundqvist
Generaldirektör
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”Min förhoppning är
att vi under nästa år
kan fokusera på hur
tillväxten i skogen
kan öka samtidigt
som skogens biologiska mångfald
förstärks. För mig är
detta både önskvärt
och genomförbart.”
ÅRSREDOVISNING 2019
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KAPITEL 1

SKO GS PO L I T I K E N O C H VÅ RT U P P D RAG

V

erksamheten regleras i
grunden av Myndighets
förordningen (2007:515),
Förordning (2009:1393) med
instruktion för Skogsstyrelsen samt
regleringsbrev för 2019[1][2][3][4].
Skogsstyrelsen följer skogarnas och
skogsbrukets utveckling i enlighet
med sektorsansvaret. Myndigheten
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 rappor
tering av miljökvalitetsmålet Levande
skogar. Skogsstyrelsen ska också
samordna genomförande, utveckling,
uppföljning och rapportering av
målet för friluftslivspolitiken som
avser tillgång till natur för friluftsliv
på skogsmark.
Den gällande skogspolitiken, En ny
skogspolitik[5], beslutades år 1993 och
bekräftades år 2008 genom propositio
nen En skogspolitik i takt med tiden[6].
De skogspolitiska målen utgörs sedan
1993 av ett miljömål och ett produk
tionsmål. Målen ska vara jämställda.

Foto: MostPhotos

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.

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

"Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald
och genetisk variation i skogen ska säkras."
(ur Miljömålet)

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
år 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.
I Mervärdesskog[7] konstateras
”I ett vidare perspektiv kan sektorsansvaret sägas omfatta ansvarsfördelningen mellan staten och näringen
avseende såväl miljö- som produktionsdelen av skogspolitiken”. Sammanfatt
ningsvis beskrivs skogspolitiken ofta
som ”frihet under ansvar”.

1 Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/05913/SUN, N2018/05911/KLS (delvis), N2018/01259/SUN
2 Näringsdepartementet Diarienummer: N2019/01339/SUN
3 Näringsdepartementet Diarienummer: N2019/02255/SMF, N2019/02200/SSS(delvis)
4 Näringsdepartementet Diarienummer N2020/00182/SMF
5 Proposition 1992/93:226
6 Proposition 2007/08:108
7 SOU 2006:81
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KAPITEL 1: SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG

Skogsstyrelsen följer skogarnas och skogsbrukets utveckling i enlighet med sektorsansvaret. Myndigheten ska verka för att det generationsmål
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.

För att politikens mål ska kunna
uppnås krävs stora frivilliga insatser
från skogsbruket utöver de krav som
ställs i lagstiftningen. Skogsstyrelsen
för 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.

med att driva och synliggöra hållbarhetsfrågorna. De ger också ökad
motivation för arbetet med att
uppnå de skogs- och miljöpolitiska
målen och synliggör kopplingar till
andra samhällsmål. Det är viktigt att
hållbarhetsfrågorna blir en naturlig
del i organisationskulturen. För att
nå ett långsiktigt resultat behöver
Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet
involveras i hela verksamheten.

AGENDA 2030

Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling utgör
en viktig grund för vårt arbete

NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET

Inom ramen för Sveriges nationella
skogsprogram beslutade regeringen

under 2018 om en strategi[8][9] och
en handlingsplan[10] som ska bidra
till att programmets vision ”Skogen,
det gröna guldet, ska bidra med jobb
och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bio
ekonomi” ska kunna uppnås.
Visionen och strategin ligger fast.
Handlingsplanen ska uppdateras
årligen. Jämställdhet och mångfald
är viktiga frågor och utvecklings
områden i sektorn. Skogsprogram
mets strategi trycker därför extra på
behovet av åtgärder för förbättrad
jämställdhet och mångfald.

8 SOU 2006:81
9 Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/03142/SK
10 Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/04161/SK
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”Ekosystemtjänster
är värden som
ekosystemen till
handahåller för oss
människor och som
bidrar till vårt väl
befinnande. Skogens
ekosystemtjänster
har stor betydelse
för vår välfärd.”
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KAPITEL 2: TILLSTÅNDET I SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

KAPITEL 2

TILLSTÅN D E T I S KOG E N O C H U T VEC K L I NG E N
AV SKO GE N S E KOSYST E M TJ Ä NST E R
För att tydliggöra hållbarheten i brukandet av skogen redovisar vi näringens utveckling och utvecklingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, men också en uppföljning av statusbedömningen av skogens ekosystemtjänster.

TILLSTÅNDET I SKOGEN
Mål i budgetpropositionen,

När det gäller arbete, tillväxt och
välfärd samt livskraftiga näringar
bidrar alla verksamheter till att
skogens alla värden kan nyttjas
långsiktigt och utgöra en bas för livs
kraftiga näringar över hela landet.
Indikatorer för målen enligt
budgetpropositionen

Följande indikatorer beskriver skogs
sektorns utveckling i relation till
målen i budgetpropositionen.

indikatorer och resultat

De flesta av Skogsstyrelsens verk
samheter har stark bäring på olika
aspekter av hållbar användning av
naturresurser. Skogen i sig spelar
en viktig roll i klimatomställningen.
Bidraget till klimatomställning
är starkast inom rådgivningsoch geodataområdet där vi, inte
minst genom utveckling av våra
digitala tjänster, tillhandahållit
data, kunskap, guider och råd om
skogens skötsel samt beredskap
för hantering av skador på skogen.
Se vidare kapitel 6 Rådgivning
och kapitel 12 Geodataförsörjning.
Inom landsbygdsprogrammet finns
stöd för insatser på området. Se
vidare kapitel 9 Ekonomiskt stöd.

Foto: Yaman Albobol

M

ålet för budgetproposi
tionens utgiftsområde
23[1] är att ”insatserna
ska bidra till goda förutsättningar för
arbete, tillväxt och välfärd i alla delar
av landet. De gröna näringarna ska
vara livskraftiga och bidra till klimat
omställningen och att naturresurserna
används hållbart.”

Avverkning och tillväxt
Bruttoavverkningen har ökat något.
Under år 2018 beräknas den preliminärt
till 93,4 miljoner skogskubikmeter[2]
(m³sk). Skogsstyrelsen bedömer att
den högsta hållbara avverknings
volymen för perioden 2020–2029
är 95–100 miljoner m³sk[3].
Skogsstyrelsen bedömer att väl
utförda åtgärder i skogsbruket,
framför allt vid föryngring och val av
trädslag, har störst betydelse för en
hög och värdefull virkesproduktion.
Miljökvalitetsmålet Levande skogar
Den senaste årliga uppföljningen
visade att Levande skogar inte kan
nås till år 2020[4].

Bruttoavverkningen har ökat något under
året och Skogsstyrelsen bedömer att den
högsta hållbara volymen för de kommande
tio åren är är 95–100 miljoner m³sk.

Skogsbruket arbetar med att för
bättra hänsynen, bland annat med
stöd av målbilder för god miljö
hänsyn. En betydande andel av
skogsmarken är certifierad och stora
arealer frivilliga avsättningar undan
tas från virkesproduktion. Mins
kande och fragmenterade livsmiljöer
samt minskande och/eller små
populationer hos ett antal hotade
arter leder till stora problem att nå
målet om att bevara biologisk mång
fald. För flera skogstyper är beva
randestatusen dålig eller otillräcklig
och många skogslevande arter är
hotade. Många av de idag igångsatta
miljöförbättrande insatserna kräver
tid för att vända utvecklingen.

1 Regleringsbrev för Skogsstyrelsens verksamhet 2020, https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20437
2 Skogsstyrelsen statistiska meddelande JO0312 SM 1901.
3 Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15, Skogsstyrelsen Rapport 10 2015.
4 Naturvårdsverket Rapport 6890, Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019.
ÅRSREDOVISNING 2019

SKOGSSTYRELSEN

11

KAPITEL 2: TILLSTÅNDET I SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

För att nå målet behöver bland annat:
• skyddsvärda skogar bevaras
antingen genom formellt skydd
eller frivilliga avsättningar
• ett fördjupat kunskaps- och
planeringsunderlag om skogens

och bland entreprenörsföretag
500 kvinnor (cirka 4 procent). Den
dominerande kategorin inom skogs
bruket är entreprenörsföretagen
som utförde cirka 8 800 årsverken
(14 500 anställda).[6]

naturvärden tas fram
• miljöhänsynen förbättras
• naturvårdande skötsel öka
• tid så att igångsatta miljöförbättrande insatser hinner verka

Foto: Peter Andersson

Lönsamhet/pris/investeringar
Enligt Skogsstyrelsens preliminära
beräkningar uppgick skogsbrukets
intäkter av virkesförsäljning år 2018
till 27,8 miljarder kronor. Avverk
ningskostnaderna uppgick till 9,4
miljarder kronor och kostnader för
skogsvård, vägar med mera uppgick
till 5,3 miljarder kronor. Skillnaden
mellan intäkter och angivna kostna
der är att betrakta som ett resultat
för det samlade skogsbruket.

Klimat
Sveriges klimatpåverkande utsläpp
(utsläpp av växthusgaser) var 51,8
miljoner ton koldioxidekvivalenter
år 2018. Jämfört med år 2017 är det
en minskning med 1,8 procent. Det
sammantagna upptaget (upptag av
koldioxid minus utsläpp av växt
husgaserna koldioxid, lustgas och
metan) inom markanvändningssek
torn låg fortsatt på en hög nivå år
2018. Nettoupptaget har ökat sedan
år 1990 beroende på att tillväxten i
skog och mark är större än avgången
(avverkning och nedbrytning). Det
totala nettoupptaget inom markan
vändningssektorn ökade från cirka
34 miljoner ton till cirka 42 miljoner
ton koldioxidekvivalenter under
perioden 1990–2018. Inlagring av
kol sker främst i levande träd och
växter samt mineraljord, medan
dränerade torvjordar bidrar till
utsläpp av växthusgaser, framför
allt koldioxid och lustgas[7].
SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

Andelen kvinnor inom skogsbruket är fortfarande låg , även om den ökat lite sedan 1993.

Sysselsättning
I skogsbruket utfördes under 2017
knappt 16 400[5] årsverken vilket
indikerar en liten minskning jämfört
med 2016. Andelen kvinnor är låg
om än den ökat lite sedan 1993.
Inom det storskaliga skogsbruket
sysselsattes 400 kvinnor (15 procent)

Ekosystemtjänster är värden som
ekosystemen tillhandahåller för
oss människor och som bidrar till
vårt välbefinnande[8]. Skogens eko
systemtjänster har stor betydelse för
vår välfärd. De består av försörjande
tjänster, väl synliga produkter som
timmer och massaved, reglerande
processer såsom förebyggande av
stormskador, kulturella tjänster
såsom bidrag till fysisk och mental
hälsa och stödjande tjänster som

TA B E L L 2 : 1 . S A M M A N FAT T N I N G
AV S TAT U S B E D Ö M N I N G 2 0 1 9

Ekosystemtjänst

Status

Timmer och massaved

God

Biobränsle

God

Vilt

God

Betesdjur och foder

Måttlig

Skogsbär och matsvamp

God

Dricksvatten

Måttlig

Fisk från skogssjöar
och vattendrag

Otillräcklig

Genetiska resurser

Måttlig

Övriga försörjande tjänster

God

Klimatreglering

God

Skador på skog och
hur de kan förebyggas

Otillräcklig

Skogens vatten och våtmarker

Måttlig

Förebyggande av erosion
och jordras

Otillräcklig

Markens bördighet

God

Biologisk mångfald

Otillräcklig

Stabilitet och resiliens

Måttlig

Skogens sociala värden

Måttlig

Kulturmiljövärden

Otillräcklig

Kunskap och information

Måttlig

utgör grundläggande förutsättningar
såsom fotosyntes.
I början av år 2018 publicerade Skogsstyrelsen rapporten Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan[9]
som beskriver de olika ekosystem
tjänsterna närmare, hur mänsklig
verksamhet påverkar dem samt en
grundligare motivering till Skogssty
relsens bedömning av deras status.
I tabell 2:1 följer en genomgång av
utvecklingen i skogen med utgångs
punkt från skogens ekosystemtjänster.
Vi bedömer utvecklingen i relation till
den statusbedömning som gjordes i
rapporten. Detta för att inte små för
ändringar sedan året innan ska dölja
den totala utvecklingen över tid för
respektive ekosystemtjänsts status.

5 Skogsstyrelsens statistiska meddelande JO11 SM 1801.
6 Sysselsättningsstatistiken avser skogsarbete. Administration inom entreprenörsföretagen eller det storskaliga skogsbruket ingår inte
7 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/ 2019-12-17
8 Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13.
9 Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13.
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SKOGENS FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER

Skogens försörjande ekosystemtjänster omfattar de produkter från skogen som människan kan ha nytta av. Majoriteten
av ekosystemtjänsterna är knutna till produktion av virke och visar en fortsatt god status. I vissa fall är det skogsbrukets
metoder som direkt påverkar statusbedömningen. I andra fall kan det vara exploatering för byggnationer eller utsläpp.

Ekosystemtjänst

Status

Timmer och massaved*

God status
Avverkningen ligger under den av Skogsstyrelsen bedömda högsta hållbara avverkningsnivån.
Därför bedöms tjänstens status som god.

*) Föryngringarna håller fortsatt hög kvalitet enligt Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning [1].
Röjningsarealen [2] och det akuta röjningsbehovet [3] är ungefär densamma som tidigare.
Biobränsle

God status
Det finns idag god tillgång på bioenergi från skogen. Statusen för bioenergi bedöms därför som god.

Vilt

God status
Att Sverige har friska viltstammar visar sig dels i en hög årlig avskjutning och återväxt, dels genom att
många viltarter fortfarande sprider sig över landet och etableras till nya områden. Kronhjort och vildsvin
är exempel på arter som idag sprider sig till nya områden. Statusen bedöms som god över hela landet.

Betesdjur och foder

Måttlig status
Skogsbrukets påverkan på rennäringens förutsättningar är stor. Att få en fungerande förståelse mellan
näringarna och att ta tillräcklig hänsyn är nödvändigt för att näringarna ska kunna bedrivas hållbart.

Skogsbär och matsvamp

God status
Produktionen av svamp, blåbär och lingon är väderberoende och låg år 2018 på en bottennivå. Den totala
produktionen av blåbär och lingon på 188 000 ton var bara 15 procent jämfört med år 2016 som var ett
mycket bra år[4]. Förutsättningar för en god produktion finns dock varför statusen bedöms vara god.

Dricksvatten

Måttlig status
Tillgången på vatten har uppmärksammats de senaste åren och även dess kvalitet i form av lukt, smak,
grumling samt innehåll av föroreningar och smittämnen. De små grundvattenmagasinen har under 2019
återhämtat sig i större delen av landet medan de stora fortfarande i slutet av år 2019 har nivåer under
eller mycket under de normala i mellersta och östra delen av landet[5]. Med detta som bakgrund görs ändå
bedömningen att ekosystemtjänsten dricksvatten har måttlig status. Fortsatt arbete krävs för att säkra
såväl tillgång som kvalitet på dricksvatten.

Fisk från skogssjöar och
vattendrag

Otillräcklig status
Fisken i en stor del av Sveriges sjöar och vattendrag har för höga halter av gifter i sig, bland annat
metylkvicksilver och dioxin.[6] Terrängkörning och markberedning kan orsaka metylering av kvicksilver
och uttransport av detta ämne till sjöar och vattendrag.[7] I många vattendrag utgör fellagda vägtrummor
hinder för fisk och andra vattenlevande organismer som behöver fria vandringsvägar i vatten för att nå
sina lek-, födo- och uppväxtområden.[8] Även om restaurering av vandringsvägar pågår, bedöms eko
systemtjänsten ha otillräcklig status i hela landet.

Genetiska resurser

Måttlig status
För gran och tall är ekosystemstatusen för genetiska resurser svår att bedöma, både på bestånds- och
landskapsnivå. Alm- och askskottsjukans omfattande härjningar är negativ för arternas genetiska
resurser, vilket ligger till grund för bedömningen av statusen som måttlig.

Övriga försörjande tjänster

God status
Allt fler produkter från skogen blir intressanta i övergången till förnyelsebara ersättningar av fossila
och mer klimatbelastande material. Statusen för dessa bedöms fortfarande som god[9].

1 Skogsstyrelsen 2019. Återväxternas kvalitet 2018/2019. Statistiskt meddelande JO0311 SM 1901
2 SLU, 2019. Skogsdata 2019, Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen. Tabell 4.7. Umeå
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
3 SLU, 2019. Skogsdata 2019, Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen. Tabell 3.10. Umeå
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
4 SLU 2019. Skogsdata 2019. Tabell 2.6 Årlig blåbärs- och lingonproduktion. Skogsmark, exkl. fjällbjörkskog. SLU, Umeå
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
5 https://sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manadsskifte/, Skärmdump 2019-11-27
6 Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplan 2016–2021. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
7 Bishop, K. et al. 2009. The effects of forestry on Hg bioaccumulation in nemoral/boreal waters and recommendations for good silvicultural practice. Ambio Vol. 38, No. 7.
8 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fysisk-paverkan/restaurering-i-vatten/restaurering-i-sjoar-och-vattendrag/remibar.html
9 Lundmark, T. 2018. Skogen kan räcka till mycket men inte till allt. Artikel i SLU/Future forests Skog & framtid 1*2018 s 10–13.
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SKOGENS REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER

Skogens möjlighet att reglera kvalitet på luft, vatten och mark och kan vara en god buffert vid påverkan av ett förändrat
klimat. Statusen för skogen som viktig för att balansera utsläppen av koldioxid är god liksom skogens roll för att ersätta
klimatnegativa material med förnyelsebar råvara. Skogen har en viktig roll för reglering av vattnens och markens egen
skaper. För dessa ekosystemtjänster ser statusen sämre ut.
Ekosystemtjänst

Status

Klimatreglering

God status
Som helhet ger den svenska skogsförvaltningen idag en klimatnytta via leverans av energi, material
(som möjliggör substitution) och förrådsökning som sammantaget är mångdubbelt större än de netto
utsläpp som dikade marker avger. Ser vi på de dikade markerna och deras produktion isolerat är emellertid statusen dålig, sämre på bördig torvmark i söder och mer osäkert på magrare torvmarker i norr.
Sammantaget är statusen god.

Skador på skog och hur de kan
förebyggas

Otillräcklig status
Under år 2019 har det varit stort fokus på skador orsakade av granbarkborre. Viltskadorna är ständigt
aktuella. I norra Sverige uppmärksammas ungskogar skadade av vilt, törskate och knäckesjuka, så kallade
”multiskador” mer och mer. I början av januari drog stormen Alfrida in över landet och skadade cirka 1 miljon
m3sk. Samhällets beredskap för skogsbränder har förbättrats sedan de stora skogsbränderna 2018.

Förebyggande av ras och
erosion

Otillräcklig status
Utifrån den ökande problematiken med varmare och fuktigare klimat och uppmärksammade händelser
där skogsbruksåtgärder bedömts vara den utlösande faktorn samt rådande kunskapsbrist, bedöms
statusen för ekosystemtjänsten vara otillräcklig. Känsliga områden i anslutning till bostäder, infrastruktur och vattentäkter behöver särskilt uppmärksammas.

Skogens vatten och våtmarker

Måttlig status
Statusen för ekosystemtjänsten Skogens vatten och våtmarker bedöms som måttlig. Medelnederbörden för
året har varit normal för stora delar av landet, vilket har medfört en normalisering av de ytliga grundvattennivåerna[1]. I sydöstra delen av landet har dock nederbörden även under år 2019 varit under det normala.

1 https://sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manadsskifte/, Skärmdump 2019-11-27

SKOGENS STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER

Skogens stödjande ekosystemtjänster uppnår inte en god status. Detta beror på statusbedömningarna för biologisk mång
fald samt stabilitet och resiliens. Ett mer varierat skogsbruk bedöms kunna gynna såväl biologisk mångfald, stabilitet och
resiliens, medan markens bördighet i högre grad påverkas av klimatförändringen.
Ekosystemtjänst

Status

Markens bördighet

God status
Sammantaget bedöms statusen för skogsmarkens bördighet som god. Bördigheten kan komma att
minska något under de närmaste tiotals åren till följd av minskat nedfall av kväve och ett ökat uttag av
grot som inte kompenseras med aska eller kväve, men detta kan kompenseras av en ökad temperatur,
längre vegetationsperiod och högre näringsomsättning[1][2][3].

Biologisk mångfald

Otillräcklig status
Det råder bland annat brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet och tillgång på
död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer. Vi ser dock ett antal positiva trender, till exempel att arealen
gammal skog och arealen produktiv skogsmark med grova träd har ökat de senaste decennierna.
Vissa skogliga miljöer är i starkt behov av naturvårdande skötsel[4].

Stabilitet och resiliens

Måttlig status
Skogsekosystemens stabilitet och resiliens bedöms ha måttlig status. Förlusten av biologisk mångfald
har inte bromsats upp[5]. Antalet invasiva skogsarter i Sverige ökar årligen. Klimatpåverkan ger även
betydande effekter på sikt.

1 Skogsstyrelsen 2019. Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder. Rapport 2019/13 och rapport 2019/14
2 Skogsstyrelsen 2019. Skogsstyrelsens statistikdatabas, 2019-11-29
3 Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
4 Underlag till pressmeddelande om behov av naturvårdande skötsel i Skogsstyrelsens skyddade områden september 2019. Emma Liljewall, Skogsstyrelsen 2019
5 Naturvårdsverket 2019. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019. Naturvårdsverket, Rapport 6890. Bromma
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SKOGENS KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER

Skogens kulturella ekosystemtjänster bidrar till fysisk och mental hälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang
och en plats för aktivitet och rekreation. De har sammantaget en måttlig status, dels för att vi har dåligt kunskapsläge om
hur de sociala värdena tas tillvara i skogen och dels för att vi kan se att hänsynen till kulturmiljöer inte är god.

Ekosystemtjänst

Status

Skogens sociala värden

Måttlig status
Vardagens möjlighet till rekreation och aktivitet är viktig för vårt välmående. Om detta dessutom kan
utföras i en skog, eller naturmiljö, ökar effekten. Det behöver alltså finnas skog nära människor för att
de ska kunna återhämta sig i vardagen. Trycket på skog nära tätorter är hög, samtidigt finns en bra
grund för såväl samhällsplanering som markanvändning[1] för att ta hänsyn till människors behov av
naturmiljöer för vardagsrekreation och aktivitet. Den uppföljning av friluftsmålen som gjorts under
år 2019 visar dock att kunskapen om vilken tillgången till naturmiljöer är och vilka skogsmiljöer som
behövs är osäker[2].

Kulturmiljövärden

Otillräcklig status
Resultaten från uppföljningen av hänsyn till kulturmiljöer har växlat från år till år, men de två sista åren
kan vi ana en trend med mindre skador. Skadenivån är dock fortfarande så hög att vi bedömer statusen
som oförändrad.

Kunskap och information –
skogen som kunskapsbärare

Måttlig status
Huvuddelen av skogsmarken är tydligt påverkad av skogsbruk, och fortfarande avverkas områden med
naturskogskaraktär och därmed minskar möjligheten att sprida kunskapen om vad en naturskog är.
Samtidigt ökar den mark som undantas från skogsbruk i form av reservat och frivilliga avsättningar.
Det ser bra ut för den del av ekosystemtjänsten Kunskap och information som handlar om hur man
brukar skog.

1 Boverket. Vägledningar för hur kommuner kan planera för gröna miljöer i städer.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ (Hämtad 2020-01-21).
Naturvårdsverket. Vägledning för regional planering av grön infrastruktur.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/ (Hämtad 2020-01-21).
Skogsstyrelsen. Skogssektorn gemensamma målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn / (Hämtad 2020-01-21).
2 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Friluftsliv/Friluftsmalen/Tillgang-till-natur-for-friluftsliv/ (Hämtad 2020-01-21)

SLUTSATSER

• Antalet sysselsatta i skogsbruk är relativt

• Stora mängder koldioxid binds idag

årliga bruttoavverkningen varit i medel-

litet i förhållande till antal sysselsatta

upp i skogsresursen i och med att

tal cirka 92 miljoner m3sk[1]. Avverknings-

i näringar som är beroende av skogs

virkesförrådet fortsätter att öka.

nivån ligger under den av Skogsstyrelsen

produkter. Fortsatta rationaliserings-

Långsiktigt är det inte möjligt att

bedömda högsta hållbara avverknings-

krav inom skogsbruket leder troligen

fortsätta öka skogsförrådet. Istället

nivån på 95–100 miljoner m3sk för

till att antalet sysselsatta i traditionellt

behöver fossila resurser ersättas av

perioden 2020–2029. På kort sikt är

skogsbruk minskar.

förnybara. Skogsråvara är en sådan

• Under de senaste fem åren har den

förnybar resurs.

således en ökning möjlig och på längre
sikt bedöms avverkningsmöjligheterna
kunna öka ytterligare.

• Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt
för att nå samhällets uppsatta miljömål

• Statusen är fortsatt god för de ekosystem

för skogen. För att nå målen behövs

tjänster som kan knytas till produktion

både ökade offentliga insatser och

av virke. De ekosystemtjänster som

av bruttointäkten är täckningsbidrag.

insatser från privata aktörer.

kan påverkas negativt av åtgärder i

Samtidigt är trenden för virkespriser

Det behövs också tid så att igångsatta

skogen har fortsatt en måttlig eller

långsamt fallande, vilket gör en fortsatt

miljöförbättrande insatser hinner verka.

otillräcklig status, dock inte enbart till

• Skogsbruket är lönsamt. Ungefär hälften

effektivisering nödvändig för att

följd av skogsbruksåtgärder.

bibehålla lönsamheten.
1 Sveriges officiella statistik, Skogsstyrelsens statistikdatabas. Skärmdump av prognos femårsmedeltal av den 2019-11-20.
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KAPITEL 3

LEDN I N G O C H ST YR NI NG

Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör och har en styrelse med fullt ansvar. Till
styrelsen finns en internrevision knuten. Myndigheten är organiserad i två avdelningar
och tre regioner. Regionerna är indelade i distrikt. I myndighetens nationella ledningsgrupp finns generaldirektören, företrädare för avdelningar, regioner samt funktionerna
juridik, kommunikation, HR och ekonomi.

M

yndigheten har cirka 80
kontor över hela landet.
Huvudkontoret finns
i Jönköping. Linjeorganisationen
framgår av figur 3:1.
VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Skogsstyrelsens styrelse beslutar
om myndighetens vision och verk
samhetsidé. Vår vision är Skog till
nytta för alla.
Verksamhetsidén lyder:
• Vi arbetar för att skogens alla värden
ska bidra till de globala målen för
hållbar utveckling.
• Vi driver på för en omställning till ett
biobaserat samhälle genom ökad
skogsproduktion med levande skogar.
• Vi är en öppen och utvecklingsinriktad

hur vi arbetar för att nå myndighet
ens vision och verksamhetsidé.
Skogsstyrelsen har ställt sig
bakom ”Gemensam avsiktsförklaring
– svenska myndigheter i samverkan
för Agenda 2030”. En bärande del i
strategin är att vi ska integrera de
tre dimensionerna av hållbarhet
(ekonomi, miljö och socialt) i våra
processer, utveckla vårt hållbarhets
arbete och kommunicera detta på ett
tydligt sätt. Vi ska bidra i genom
förandet av skogsprogrammet, såväl
internationellt som nationellt och
regionalt.
I vår verksamhetsstrategi lyfter
vi fram utvecklingsområdena
nedan som viktiga att arbeta med
de kommande åren för att närma
oss vår vision och verksamhetsidé.

Samverkan
• Vi använder samverkan och dialog
som genomgående arbetssätt för att
påverka och stärka våra målgruppers
förmåga och vilja att agera för en
hållbar utveckling.
• Vi skapar värde tillsammans med
kunder och intressenter, och verkar
på arenor där vi kan utöka utbytet
med dem. Ömsesidig tillit är
utgångspunkten.
Enkelhet
• Vi strävar efter största möjliga
enkelhet för våra externa målgrupper
och för våra medarbetare.
• Vårt agerande är rättssäkert,
konsekvent och transparent.

kunskapsmyndighet som arbetar i
bred samverkan.

FIGUR 3:1. SKOGSSTYRELSENS ORGANISATION 2019

STYRELSE

VERKSAMHETSSTRATEGI OCH
UTVECKLINGSOMRÅDEN

Skogsstyrelsens verksamhets
strategi för 2019–2021[1] har
legat till grund för verksamhets
planeringen för år 2019. Strate
gin beskriver hur Skogsstyrelsen
ska fullfölja uppdraget och

GENERALDIREKTÖR

INTERNREVISION

REGION
NORD

REGION
MITT

REGION
SYD

SKOGSAVDELNING

ADMINISTRATIV
AVDELNING

DISTRIKT

DISTRIKT

DISTRIKT

ENHETER

ENHETER

1 Beslutad av Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2018, 2018-04-24, bilaga 4.
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Skogsstyrelsen tar aktivt tillvara digitaliseringens möjligheter och är effektiva genom att använda ny teknik för att förbättra arbetssätten.

Digitalisering
• Vi följer aktivt utvecklingen i omvärlden
och tar tillvara digitaliseringens
möjligheter.
• Våra tjänster är i första hand digitala,
och vi utvecklar dem tillsammans med
kunderna utifrån deras behov.
• Vi är effektiva genom att använda ny
teknik och förbättra våra arbetssätt.
Kompetens
• Vi är en öppen och utvecklingsinriktad
kunskapsmyndighet.
• Vi är en attraktiv arbetsgivare som tar
till vara och utvecklar medarbetarnas
kompetens och har en god arbetsmiljö

andra verksamheter. Det ska därige
nom bidra till att uppnå de skogs-,
miljö-, och klimatpolitiska målen.
Dokumentet utgör ett komplement
till Skogsstyrelsens vision, verksam
hetsidé och verksamhetsstrategi.
Utgångspunkter för dokumentet
är att skogen har stor betydelse för
Sverige och att hållbar utveckling i
skogen ur ekonomiska, miljömäs
siga och sociala aspekter är centralt
för ett hållbart samhälle. Hållbar
utveckling i skogen avgränsas här till
att omfatta de delar som ligger inom
Skogsstyrelsens verksamhetsområde
och som rör skogen i Sverige.

med tydliga karriärvägar.
• Vår organisationskultur utgår från den
statliga värdegrunden.

VERKTYG FÖR LEDNING OCH
STYRNING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT
Ledningsprocesser

SKOGSSTYRELSENS SYN PÅ
HÅLLBAR UTVECKLING I SKOGEN

Under år 2019 beslutade Skogssty
relsens styrelse om ”Skogsstyrelsens
syn på hållbar utveckling i skogen” [2].
Syftet med dokumentet är att ange
riktning och vara styrande främst vid
policyutveckling, samt ge vägledning
vid rådgivning och information, tillsyn,
inventeringar och uppföljning samt

Skogsstyrelsens planering och
uppföljning sker genom en mål
styrningsmodell. Flödet under ett år
beskrivs på en övergripande nivå i
Skogsstyrelsens verksamhetssystem,
se figur 3:2.
Målstyrningen utgår från verk
samhetsstrategin och riktas mot ett
övergripande mål. Det övergripande
målet ska nås genom att styrningen

tar sikte på ett mindre antal fokus
områden, som ska visa den förflytt
ning och förändring vi vill göra (se
vidare kapitel 4 Mål och resultat).
Fokusområdena ligger till grund
för arbetet i ett antal kontrollområ
den, som är områden som vi behöver
ha kontroll på för att säkerställa en
långsiktigt hållbar och balanserad
organisation i arbetet mot det över
gripande målet. Kontrollområdena
är särskilt viktiga uppgifter som
måste hanteras av Skogsstyrelsen
och de fungerar som ett stöd för
prioriteringar i verksamheten.
Ekonomisk uppföljning och
uppföljning av våra kontrollområden
sker till största delen månadsvis,
medan fokusområdena under 2019
har följts upp tertialvis.
Intern styrning och kontroll

Under år 2019 har Skogsstyrelsens
styrelse upphävt den policy för
intern styrning och kontroll som
funnits sedan 2011. De delar som
policyn reglerat tas idag istället om
hand i ledningsprocesserna och i de
processer som hanterar verksam
hetsplanering och uppföljning.

2 Beslutad av Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2019, 2019-02-19, bilaga 7.
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våra planeringsprocesser. Målsätt
ningar för vår indirekta miljöpåver
kan formuleras i myndighetens styroch kontrollkort.
Miljöledningsstandarden ISO
14001:2015 och förordningen om
miljöledning i statliga myndigheter[4]
är bindande krav för miljölednings
arbetet. För kontroll av att vi upp
fyller de formella kraven i miljöled
ningsstandarden granskas vi dels
av extern revisor en gång per år och
dels av intern revisor enligt en plan
som beslutas av generaldirektören.
Enligt förordningen redovisar Skogs
styrelsen i februari (parallellt med
årsredovisningen) följande till
Naturvårdsverket:
• Hur vi jobbar med miljölednings

Foto: Camilla Zilo

Skogsstyrelsens riskhantering
styrs av en intern rutin som beslu
tats av generaldirektören[3]. Enligt
den arbetar vi med riskbedömning
i planeringen och uppföljningen på
såväl nationell som avdelnings- och
regionnivå. Analysen genomförs i
samband med verksamhetsplane
ringen på olika nivåer i organisationen
utifrån en beslutad metodik som
återfinns i rutinen för riskhantering.
I riskbedömningen ingår även risk
för oegentligheter.
Uppföljning av kontrollåtgärder
och omvärdering av risker sker
vid tertialuppföljningarna samt
vid resultatredovisningen på såväl
nationell som regional och avdel
ningsnivå. Dokumentationen görs
i en risklista och kommenteras
i respektive tertialrapport och
resultatredovisning.
I samband med årsredovisningen
gör styrelsen en bedömning av den
interna styrningen och kontrollen
utifrån en intern rapport med redo
visning av bland annat genomförda
uppföljningar och granskningar i
verksamheten, revisionsrapporter
från externa och interna revisioner
samt samlade intryck och bedöm
ningar. I rapporten till styrelsen
beskrivs arbetssätt, kontrollåtgärder
och utförda revisioner. Rapporten
innehåller avslutningsvis en slutsats
och rekommendation till styrelsen.

Genom årets projekt Kundresa avverkning
har målet varit att få en större förståelse för
hur privata markägare tänker och agerar
inför och i samband med slutavverkning
och föryngring.

systemet, det vill säga vilken miljö
påverkan vi har, vilka mål vi satt upp
och i vilken grad vi nått våra mål.
• Resultaten av vårt arbete i form av
siffror för utsläpp av koldioxid,
elförbrukning och miljökrav i samband
med upphandling. Vi lämnar också

generaldirektören. Rapportering sker
till Skogsstyrelsens ledningsgrupp tre
gånger per år och två gånger till styrel
sen i samband med rapporteringen om
den interna styrningen och kontrollen.

uppgifter om hur vi använder IT för
att effektivisera arbetet.

Kundorientering

Informationssäkerhet

Miljöledningsarbete

I Skogsstyrelsens verksamhetssystem
är miljöledningsarbetet integrerat i

Skogsstyrelsens informationssäker
hetsarbete utgår från kraven i
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrift MSBFS 2016:1
”Föreskrifter och allmänna råd om
statliga myndigheters informations
säkerhet” och ISO 27001:2017.
En årlig handlingsplan för infor
mationssäkerhetsarbetet beslutas av

Under 2019 genomförde Skogs
styrelsen förstudien Kundresa
avverkning. Målsättningen med
arbetet var att få en större förståelse
för hur privata markägare tänker
och agerar inför och i samband med
slutavverkning och föryngring.
Projektet har haft en tydlig inrikt
ning om att arbeta med användar
driven tjänstedesign specifikt
metoden Innovationsguiden.

FIGUR 3:2. SKOGSSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS

Strategi och Mål
Vision
och idé
Ta fram
Vision
och idé

Planering
Verksamhetsstrategi

Ta fram
verksamhetsstrategi

Ta fram
Skogsstyrelsens
verksamhetsplan (VP)

Uppföljning

Verksamhetsplan
och budget

Årsrapport
Följa upp
verksamhetens mål

Årsredovisning
Ta fram
Årsredovisning

3 Rutin- Riskhantering, H-33/2018
4 SFS 2009:907
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Tillitsdelegationens tankar kring
medskapande, tillit, medborgarfokus
och helhetssyn har varit viktiga
delar i arbetet.
Initialt studerades tidigare genom
förda intervjuundersökningar, forsk
nings- och examensarbeten inom
området. Djupintervjuer genom
fördes med skogsägare spridda över
hela landet. I samtalen framkom
ett antal insikter om skogsägarens
behov och önskemål. Utifrån dessa
har sedan ett antal utvecklings
områden formulerats. Ett fortsatt
arbete med utveckling och test av
olika idéer inom varje utvecklings
område planeras under 2020.
VÄRDEGRUND OCH FÖRVALTNINGS
KUNSKAP, FACKLIG SAMVERKAN
SAMT JÄMSTÄLLDHET
Värdegrund och förvaltningskunskap

Värdegrunden har betydelse för
arbetsmiljö och för verksamhet samt
påverkar hur myndigheten uppfattas
som arbetsgivare, vid myndighets
utövning och i annan verksamhet.
Under år 2019 fortsatte Skogs
styrelsen värdegrundsarbetet.
Vi tog fram en plattform med
information om värdegrund och
förvaltningskultur och en juridisk
basutbildning för samtliga medar
betare. Plattformen ska ge stöd och
vägledning till chefer och medar
betare. Utbildningen ger grund
läggande kunskap om rollen som
statsanställd, förvaltningsrätt och
allmänna handlingar.
Rollen som statsanställd bygger
på den statliga värdegrunden.
I rollen ligger hur vi som stats
anställda agerar och förhåller oss
till vårt uppdrag och till våra mål
grupper – externt såväl som internt.
Utbildningsinsatserna är påbörjade
och fortsätter under 2020.

Statens gemensamma värdegrund
ska genomsyra Skogsstyrelsens
verksamhet och utgår från de sex
principerna:
• demokrati
• legalitet
• objektivitet

kompetensbehov till verksamhetens
uppdrag och mål.
Kompetensstödet omfattar även
en lärplattform som kommer att
förvaltas tillsammans med Råd
givningsenheten och i ett senare
skede även uppdragsverksamheten.

• fri åsiktsbildning
• respekt

ARBETSMILJÖ

• effektivitet och service

Vid tolv tillfällen under år 2019 har
samtliga medarbetare via en mejl
enkät, en så kallad temperaturmät
ning, kunnat skatta hur de upplever
arbetsbelastning, arbetsglädje och
balans mellan arbete och fritid.
Mätningarna är ett sätt för
Skogsstyrelsen att arbeta med
Arbetsmiljöverkets föreskrift[5] om
organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA). Mätningarna fortsätter
under 2020 och följs på Skogs
styrelsens styr- och kontrollkort.
Två ordinarie arbetsmiljöutbild
ningar genomfördes för chefer och
skyddsombud, samt två förkortade
utbildningar för ställföreträdande
chefer och andra medarbetare som
har behov av ökad kunskap inom
området.
Nya mallar för och tydligare
information om riskbedömningar
togs fram.

Kompetensförsörjning

Skogsstyrelsen är en kunskaps
myndighet och medarbetare med
rätt kompetens och kvalifikationer
är en nyckelfaktor. Ambitionen
är att vara en attraktiv arbetsgi
vare där våra medarbetare har
rätt förutsättningar att utföra sina
arbetsuppgifter.
På grund av det ekonomiska
läget år 2019 ställdes i princip alla
utbildningar och kalibreringar inom
inventeringar och uppföljningar in
vilket medförde ett avsteg från prin
cipen att berörda medarbetare årli
gen ska delta i kalibreringsövningar.
Avsteget gällde generellt för de
medarbetare som har tillräcklig
kompetens inom områdena hänsyns
uppföljning, återväxtuppföljning,
hänsynsuppföljning kulturmiljöer
samt för inventering, avgränsning
och registrering av nyckelbiotoper.
De enda kalibreringsövningar som
genomfördes under år 2019 gällde
den utvecklade metoden för inven
tering av nyckelbiotoper i nordvästra
Sverige.
Under året genomfördes en för
studie om ett IT-stöd för kompetens
försörjning, som lett till upphand
ling. Syftet med IT-stödet, som
kommer att implementeras 2020,
är att kunna arbeta mer strategiskt
med kompetensförsörjning och att i
högre grad kunna koppla

Facklig samverkan

Under inledningen av år 2019
präglades samverkan med de fack
liga organisationerna av omställ
ningsarbetet. Skogsstyrelsen har
även haft många dialoger med de
fackliga organisationerna om hur
vi kan utveckla samverkan kring
arbetsmiljöfrågor.
Med GS-facket[6] har vi förhandlat fram ett nytt, ettårigt,
centralt avtal för VASA-skog.

5 AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4)
6 GS-facket är facklig organisation för skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
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Jämställdhet

Skogsstyrelsens interna jämställdhets
program startade 2017 och avslutades
i maj 2019. Under programtiden
påbörjades, i enlighet med vår
instruktion, ett arbete mot en
långsiktigt hållbar jämställdhets
integrering i myndighetens
verksamhet och processer, i syfte
att den samlade verksamheten
ska bidra till genomförandet av
jämställdhetspolitiken.
Under programtiden genomfördes
framförallt kartläggningar, behovs
inventeringar och analyser av Skogs
styrelsens utvecklingsbehov inom
jämställdhetsområdet. Därefter
togs konkreta åtgärder fram som till
exempel en grundläggande och obli
gatorisk jämställdhetsutbildning för
chefer och andra nyckelpersoner.
Jämställdhetsprogrammet har
även tagit fram checklistor och
handledningar för arbete med
jämställdhetsintegrering av styrande
dokument, processkartläggningar,
jämställd rekrytering samt

löpande genomfört jämställdhets
analyser. Ett utvecklingsområde har
varit att utveckla digitala lär- och
mötesformer för att öka kunskapen
om skogens skötsel till grupper som
vi idag inte når i önskad utsträckning.
Erfarenheter visar att dessa mötes
former attraherar en bredare mål
grupp än traditionella kanaler.
Övergripande har Skogsstyrelsen
en jämn könsfördelning, medan vi
fortfarande ser ett mönster med
könskodade[7] arbetsuppgifter och
funktioner, där till exempel intern
administration, personalfrågor och
kontorsservice är kraftigt över
representerade av kvinnor, medan
traditionellt skogliga tjänster domi
neras av män (uppdragsverksamhet,
arbetsmarknadsprojekt, tillsyns
arbete med mera)[8].
Jämställdhetsprogrammet har gjort
en behovsanalys av Skogsstyrelsens
statistikproduktion. I analysen pekas
flera områden ut där statistiken
uppdelad på kön kan utvecklas.
I programmets slutrapport[8] finns

tre övergripande åtgärdsförslag om
hur Skogsstyrelsens samlade arbete
med jämställdhetsintegrering lång
siktigt ska ledas, organiseras
och genomföras.
De tre prioriterade förslagen är;
1. Öka kunskap och medvetenhet
om jämställdhetsfrågor i
organisationen. En viktig bas för
det fortsatta arbetet och en
förutsättning för att kommande
förändrade arbetssätt och åtgärder
ska kunna genomföras.
2. Förtydliga ansvar och rollfördelning i myndighetens
fortsatta jämställdhetsarbete.
3. Stärka jämställdhetsarbetets
problemfokus, synliggöra och
kommunicera problem som
jämställdhetsintegrering ska bidra
till att lösa. Här ingår att synliggöra
och kommunicera ledningsgruppernas
arbete i organisationen.

Rapporten innehåller även förslag på
specifika åtgärder och aktiviteter.

7 Begreppet könskodad betyder att en verksamhet eller arbetsuppgift är präglad av en norm som föreskriver till exempel hur och av vem en arbetsuppgift ska utföras.
Se även förklaring på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/49baff/contentassets/fca5c977f1d4413b8fa6e060d251d4d7/aktiva-atgarder-for-attframja-lika-rattigheter-och-mojligheter---ett-systematiskt-malinriktat-arbete-pa-tre-samhallsomraden-hela-dokumentet-sou-20107 (Hämtad 2020-01-21)
8 Skogsstyrelsen. Jämställdhetsprogrammet 2017-2019 - slutrapport med förslag för fortsatt arbete, dnr 2017/1915
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”Intern kompetensutveckling har skett
i standardverktyg, fältstöd, drönaranvändning med mera. Artificiell
intelligens började också testas skarpt,
exempelvis för att upptäcka skog med
nedsatt vitalitet.”
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KAPITEL 4

MÅL OC H R ESULTAT

Under 2019 har myndighetens övergripande mål varit att ”Stärka naturvärden och
möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle”.

A

v figur 4:1 framgår det
övergripande målet och
valda fokusområden.
För varje fokusområde identifierade
myndighetens avdelningar och
regioner åtgärder som samlades i
handlingsplaner. Den nationella
uppföljningen har baserats på
hur väl i fas genomförandet av
handlingsplanerna har varit.

FIGUR 4:1. ÖVERGRIPANDE MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN

Övergripande mål
Stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle

MINSKADE
SKOGSSKADOR

BÄTTRE
NATURVÅRD

MER VARIERAT
SKOGSBRUK

ÖKAD
DIGITALISERING

Fokusområden

RESULTAT, FOKUSOMRÅDEN
Minskade skogsskador

Ämnet har blivit alltmer aktuellt.
Detta fokusområde genererade flest
åtgärder. De planerade åtgärderna
löpte väl och ytterligare insatser
tillkom framförallt inom granbark
borrebekämpningen. Granbark
borre, viltskador och multiskador
på tall har varit och är fortsatt
stora problemområden. En grov
bedömning är att arbetet med
granbarkborreskadorna under år
2019 inneburit omprioriteringar i
storleksordningen 10 mnkr[1].
Samverkan, kompetensutveckling
och kommunikation dominerar
insatserna. Skadeproblematiken
kräver allt större insatser.
Bättre naturvård

”Bättre naturvård” är det fokus
område som påverkats mest av
förändrade förutsättningar och

omprioriteringar, till exempel för
nyckelbiotopsarbetet där uppdraget
om en rikstäckande inventering
avbröts och med nedprioritering av
objektsvisa dialoger. En region har
utbildat 400 deltagare genom upp
dragsverksamhet. Arbetet med grön
infrastruktur har fortsatt och den
naturvårdande skötseln ökar.
Mer varierat skogsbruk

De planerade aktiviteterna kopplade
till stor del till rådgivningskampanjen
Skog med variation samt hyggesfritt
skogsbruk (se nedan under kontroll
områden). Det regionala strategi
arbetet inom skogsprogrammet bidrog
också genom dialog om målsättningar
med skogen och hur skogen ska skötas.
De planerade aktiviteterna bedöms
till en hög grad vara genomförda.

Ökad digitalisering

En mängd olika aktiviteter har
genomförts. De kan delas in i
extern kompetensutveckling, intern
kompetensutveckling samt verk
samhetsutveckling. Lärplattform
och e-tjänsten Mina sidor tillämpas
i verksamheten.
Intern kompetensutveckling har
skett i standardverktyg, fältstöd,
drönaranvändning med mera.
Flera stora utvecklingsprojekt
pågår, bland annat Mina sidor, se
kapitel 6 Rådgivning, och uppdate
ring av skogliga grunddata genom
laserskanning av skogen, se kapitel
13 Policyutveckling.
Artificiell intelligens började
också testas skarpt, exempelvis
för att upptäcka skog med nedsatt
vitalitet.

1 Muntlig kommentar, Regionchef Syd Johanna From, Skogsstyrelsen
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De kontrollområden inklusive mått
och acceptabla nivåer som besluta
des inför 2019 framgår av tabell 4:1.
Kontrollområdena syftar dels till att
vara ett stöd för styrning och uppfölj
ning av prioriterade uppgifter, och
kan också sägas utgöra indikatorer
på hur väl Skogsstyrelsen lyckas full
göra dessa prioriterade uppgifter.

10 mnkr. Målsättningen överträffa
des då avtal om 11,7 mnkr tecknades.
Med hjälp av den riktade satsningen
2018 har myndighetens kapacitet
på området stärkts med ökad kompe
tens, rutiner, upphandling av entre
prenörer med mera, vilket är positivt
med tanke på det stora behovet av att
öka skötseln av naturvärden. Se mer
under kapitel 8 Områdesskydd.

Områdesskydd

Inventering, uppföljning

Det anslag som fördelats för ersätt
ningar nyttjades nästan helt och
hållet. Det är en bedrift mot bak
grunden att anslaget tillfördes
149,5 mnkr i vårändringsbudgeten[2].
De kraftigt varierande anslags
nivåerna mellan olika år ger en
osäkerhet för skogsägarna samt
innebär svårigheter att dimensio
nera och genomföra verksamheten.
Se mer i kapitel 8 Områdesskydd.

Målsättningen har nåtts trots svårig
heter med rätt kompetens i form av
tillräckligt antal medarbetare på rätt
plats i landet, under ett år med stora
neddragningar.

RESULTAT, KONTROLLOMRÅDEN

Naturvårdande skötsel

Målet var att teckna nya uppdrags
avtal om naturvårdande skötsel på

Hänsynsuppföljning
Målet reviderades[3] under året till att
inventera 568 objekt efter avverkning.
Ett antal av objekten fanns kvar
från föregående år, beroende på
den hårda prioriteringen år 2018.
Målsättningen har uppnåtts. Se mer
under kapitel 11 Inventering, upp
följning, utvärdering och statistik.

Hänsynsuppföljning kulturmiljöer
Målet var att inventera 500 objekt
efter avverkning. Målsättningen
har uppnåtts. Se mer under kapitel
11 Inventering, uppföljning och
utvärdering.
Återväxtuppföljning
Målet var att inventera 479 objekt.
Målsättningen har i princip uppnåtts
med 472 inventerade objekt.
Se mer under kapitel 11 Invente
ring, uppföljning och utvärdering.
Tillsynsplan

Målsättningen reviderades[4] under
året till att gälla miniminivåer på sju
olika former av tillsynsaktiviteter per
region. 90 procent av dessa minimi
nivåer skulle vara uppfyllda.
Fyra miniminivåer[5] av sju upp
nåddes av samtliga tre regioner.
Två miniminivåer[6] uppnåddes av
två regioner. Miniminivån för
avsyning dikesrensning nåddes
inte av någon region.

TA B E L L 4 : 1 . K O N T R O L L O M R Å D E N

Kontrollområde

Mått

Enhet

Acceptabel nivå

Områdesskydd

Beslutad ersättning

Tkr

90 % beslutad ersättning den 31 okt och 100 % den 30 nov

Naturvårdande skötsel

Tecknade avtal

Tkr

90 % avtalad ersättning den 31 okt och 100 % den 30 nov

Inventering, uppföljning

Antal mått (inventeringar utförda enligt plan) som är uppfyllda

st

3 st

Tillsynsplan

Antal regioner som uppfyller tillsynsplan

st

3 st

Sektorsdialoger

Enligt plan/uppföljning i sektorsråd

st

30 st

Rådgivningskampanj

Antal mått som är uppfyllda

st

2 st

Hyggesfritt

Deltagartimmar

st

5 500 deltagartimmar

Uppdrag

Tjänstgöringsdagar UV-skog exkl UVGK

st

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp vid bilkörning i tjänsten
per tjänstgöringsdag inkl. "AF-dagar"

g/dag

Enligt budget

Hantering av avvikelser
och externa synpunkter

Faktisk handläggning av avvikelser och externa synpunkter
jfr. med det sätt som är beslutat

st

Noll fel

Förvaltningsanslag 1:1

Anslagsbelastning 1:1

st

Enligt budget

Underskrida värdet vid utgången av 2018.

Förvaltningsanslag 1:2

Anslagsbelastning 1:2 (ap1 och ap2), eget arb.

st

Enligt budget

Uppdrag

Resultat UV-skog

st

Enligt budget

2 Riksdagens protokoll 2018/19:107
3 Skogsstyrelsens protokoll H1961 Anvisning -Verksamhetsplanering och budgetering 2019, 4.0
4 Skogsstyrelsens protokoll H1961 Anvisning -Verksamhetsplanering och budgetering 2019, 4.0
5 Antal beslut om prioriterade miljöhänsynsfunktioner, avsynade Natura 2000 råd, kontroll återväxter, avsyning avverkningstillstånd
6 (Antal förelägganden och förbud enl 30, 31 § Svl och 12:6 § MB och 26:9 § respektive tillsyn biotopskydd)
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Foto: Yaman Albobol

Det pågår en analys av det låga
utfallet kopplat till avsyning dikes
rensning. Sammantaget har mål
sättningen inte uppnåtts.
Se vidare kapitel 10 Ärende
handläggning och tillsyn, för mer
analyser av utfallet.
Sektorsdialoger

Målet var att genomföra cirka 30
dialoger. Utfallet blev 30. Se mer
under kapitel 13 Policyutveckling.
Rådgivningskampanj

Målet var ursprungligen 8 000
deltagartimmar respektive 680
yrkesverksamma deltagare.
Under året beslutades att mål
sättningarna skulle halveras för
att skapa prioriteringsmöjligheter
beroende på minskade ekonomiska
ramar och uppsägningar under året.
Utfallet blev 9 516 deltagartimmar
respektive 730 yrkesverksamma
deltagare. Se mer under kapitel 6
Rådgivning.
Hyggesfritt

Målet var 5 500 deltagartimmar
i rådgivning. Utfallet blev 8 554
deltagartimmar. Målet har alltså
överträffats vilket pekar på en god
kapacitet att genomföra rådgivning
och locka deltagare.
Uppdrag – tjänstgöringsdagar inom
skoglig uppdragsverksamhet

Antal operativa tjänstgöringsdagar
för villkorsanställda inom den
skogliga uppdragsverksamheten
(exklusive uppdrag inom arbets
marknadsverksamheten) är 9 537
dagar, cirka 250 dagar mer än bud
geterat. Därutöver har 1 033 dagar
utförts inom uppdragsgemensamma
funktioner rörande kvalitetsarbete,
samordning med mera. Se vidare
kapitel 14 Uppdragsverksamhet.

ÅRSREDOVISNING 2019

Den minskade verksamheten inom arbetsmarknadsuppdrag medförde att myndighetens
totala utsläppsnivåer från bilkörning minskade.

Koldioxidutsläpp

Acceptabel nivå för koldioxidutsläpp
vid bilkörning i tjänsten i gram per
tjänstgöringsdag var att utsläppen
för året skulle vara lägre än för 2018.
Utfallet blev en kraftig ökning,
cirka 32 procent högre utsläpp per
tjänstgöringsdag än utsläppen 2018
(3 932 g/dag jämfört med 2 986 g/
dag 2018). Detta förklaras främst av
den vikande volymen inom arbets
marknadsverksamheten, där det
vanligen är flera personer som färdas
tillsammans i ett fordon, vilket
sänker utsläppen per tjänstgörings
dag. Den minskade verksamheten
inom arbetsmarknadsuppdrag
medförde dock att myndighetens
totala utsläppsnivåer från bilkörning
minskade.
Hantering av avvikelser
och externa synpunkter

Kontrollområdet syftar till att säker
ställa att avvikelser och externa
synpunkter hanteras på det sätt som

beslutats i interna rutiner. Utfallet
har varierat vid månadsuppföljning
arna under året. Vid årets slut fanns
fem öppna ärenden som inte hade
hanterats, vilket också är ungefär
det genomsnitt vi haft under året.
Generellt har utfallet under 2019
varit betydligt bättre än tidigare år
(2018 var antalet ohanterade ärende
i genomsnitt ungefär 21 st).
Förvaltningsanslag 1:1

Acceptabel nivå för detta kontroll
område är att anslagsbelastningen
ska vara enligt budget. Utfallet för
förvaltningsanslaget 1:1 under 2019
har inneburit ett anslagssparande
som uppgår till cirka 9,5 mnkr, vilket
motsvarar 2,1 procent av årets tilldel
ning. Sparandet kan främst förklaras
av att den i vårändringsbudgeten
ökade tilldelningen på anslagsposten
1:2 ap.2 medförde att en större andel
kostnader för eget arbete avräknats
mot denna anslagspost i stället för
mot förvaltningsanslaget.
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Foto: Most Photos

Vidare har anslagsbelastningen
påverkats av externa intäkter i
samband med avslut av några större
projekt, samt ett antal besparings
åtgärder som genomfördes i
samband med budgetarbetet inför
2019. Se anslagsredovisningen i den
finansiella redovisningen för mer
information.
Anslag 1:2

Kontrollområdet avser en del
mängd av de olika poster på 1:2 som
används för eget arbete. Utfallet för
de berörda posterna är 59,8 mnkr,
att jämföra med en budget på
64,0 mnkr. Se anslagsredovisningen
i den finansiella redovisningen för
mer information.

Skogsstyrelsen samverkar indirekt på många sätt för att ge våra samverkansparter underlag
som kan nyttjas i samhällsplaneringen.

Uppdrag – resultat inom UV-skog

Det ekonomiska utfallet för den
skogliga uppdragsverksamheten
(exklusive uppdrag inom arbets
marknadsverksamheten) är 2,9
mnkr, något bättre än budgeterat.
Det positiva resultatet är fördelat
på ett antal produktområden.
Se vidare kapitel 14 Uppdrags
verksamhet, angående det föränd
ringsarbete av uppdragsverksam
heten som fortsatt under 2019.
MEDVERKA I SAMHÄLLSPLANERINGEN

I Skogsstyrelsens instruktion fram
går att ”myndigheten ska medverka
i frågor om samhällsplanering för en
hållbar utveckling och hushållning med
naturresurser”. Skogsstyrelsens medverkan i kommunernas planprocesser
bedöms vara ett utvecklingsområde.
Indirekt samverkar vi på många
sätt som ger våra samverkansparter
underlag och medvetande om
skogen som kan nyttjas i samhälls
planeringen. Vid utredningar,
utveckling av ställningstaganden och
arbetssätt prioriterar Skogsstyrelsen
en bred samverkan med skogens
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intressenter, såväl i form av refe
rensgrupper eller liknande samt ett
antal fasta forum. Vi medverkar också
aktivt i nationella skogsprogrammets
processer och i de regionala skogs
programmen och framtagande av
regionala skogsstrategier. Inom
ramen för arbetet med regional
utveckling och landsbygdsprogram
met deltar vi inom andras arenor
och processer.
Skogsstyrelsen tar också fram
skogliga konsekvensanalyser (SKA)
med jämna mellanrum. De beskri
ver möjligt framtida nyttjande av
skogen i form av ett antal scenarier
och används i olika sammanhang av
flera intressenter. Under 2019 har
kommande SKA börjat planeras.
Skogsstyrelsen bistår Miljömålsrådet
och generaldirektören är ledamot i
rådet.
EFFEKTUTVÄRDERING

Effekterna i förhållande till vår
strategi och målstyrning utvärderas
varje år inom utvalda områden.
Detta ger möjlighet att utveckla

processerna och få underlag för
strategiska beslut och prioriteringar
mellan processer.
Under år 2019 genomfördes ingen
egentlig effektutvärdering. Styrelsen
beställde utredningar om rollen som
statsanställd och om hur effekt
utvärderingsarbetet kan utvecklas.
Uppföljning och utvärdering av
Skogsstyrelsens åtgärder för
att stärka rollen som statsanställd

Arbetet med uppföljning och utvär
dering av Skogsstyrelsens åtgärder
för att stärka rollen som statsanställd
pågår och kommer att slutföras i juni
2020.
Utveckling av arbetet med
effektutvärdering

Utredningen bedömer att arbetet
med Skogsstyrelsens strategiska
effektutvärderingar behöver
utvecklas i vissa delar samt ytter
ligare systematiseras. Framför allt
handlar det om att förtydliga den
strategiska effektutvärderingens roll
och hemvist i myndigheten.
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Utredningen föreslår att Skogs
styrelsen fortsätter använda
verktyget strategisk effekt
utvärdering. Utredningen föreslår
också att processerna får stärkt
uppdrag och ansvar att bedriva
ett systematiskt processpecifikt
effektutvärderingsarbete.
AGENDA 2030 OCH SKOGSSTYRELSENS HÅLLBARHETSARBETE

Foto: Most Photos

Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete
tar sin utgångspunkt i den svenska
handlingsplanen[7] och den myndig
hetsgemensamma avsiktsförklaringen
för Agenda 2030[8]. Strategin och
handlingsplanen för det nationella
skogsprogrammet är också viktiga
utgångspunkter.
Hållbarhetsarbete kan beskrivas
som de åtgärder och aktiviteter som
bidrar till en hållbar utveckling och
följer de 17 globala målen i Agenda
2030. Hållbar ledning och styrning
handlar om att integrera hållbarhets
perspektiven och de globala målen
i styrningen, till exempel i beslutsoch ledningsprocesser och styrande
dokument. Men ännu viktigare
är att hållbarhetsfrågorna blir en
naturlig del i värdegrunden och
organisationskulturen.
Skogsstyrelsens vision, verksam
hetsidé och verksamhetsstrategi är
exempel där hållbarhetsfrågorna

Att hållbarhetsfrågorna blir en naturlig del i
organisationskulturen är oerhört viktigt.

finns med. Men hållbarhetsarbetet
behöver komma med i alla delar av
verksamheten. Under året har vi
beskrivit vår syn på hållbar utveck
ling i skogen (se kapitel 3 Ledning
och styrning).
Skogsstyrelsen beskriver verksam
heten i form av processer. För res
pektive process tar vi fram en plan
som beskriver processens utveckling
på sikt. Under år 2019 har ett avsnitt
om Agenda 2030 arbetats in i alla
processplaner, som beskriver hur
processen kan bidra och till vilka mål.
Tabell 4:2 visar vilka av de globala
målen i Agenda 2030 som Skogs
styrelsens verksamhet har störst
inverkan på. Av tabellen framgår
också de hållbarhetsfrågor som är
väsentliga för respektive mål i vår
verksamhet och där vi även behöver
stärka och utveckla vårt arbete.
Generellt arbetar vi inom flera
områden och med en rad åtgärder
för att utveckla hållbarhetsarbetet
som till exempel hållbarhetsbedöm
ning, hållbarhetsredovisning, hållbar
upphandling, jämställdhets- och
mångfaldsarbete samt värdegrunds
arbete. Vi gör detta bland annat
genom rådgivningskampanjer,
genom att tillhandahålla data och
statistik samt genom riktade utbild
nings- och rekryteringsinsatser.
Vårt verksamhetssystem och det
processorienterade arbetssättet är
en bra förutsättning för att integrera
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030
i verksamheten.
Tabell 4:2 visar de globala mål i
Agenda 2030 som Skogsstyrelsens
verksamhet har störst inverkan på.
Tabellen visar också vilka hållbar
hetsfrågor som är väsentliga för res
pektive mål i vår verksamhet och där
vi även behöver stärka och utveckla
vårt arbete.

TA B E L L 4 : 2 . D E G L O B A L A M Å L I
AGENDA 2030 SOM VÅR VERKSAMHET
HAR STÖRST INVERKAN PÅ

Globalt mål

Väsentliga områden för att
bidra till målen

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet i skogsbruket
God förvaltningskultur
Skogsprogrammet
Miljöhänsyn
Skogsbruk med hänsyn
till vatten
Stöd för att anlägga
våtmarker
Biobränsle/förnybar
energi
Askåterföring
Samverkansprocess för
ökad skogsproduktion
Samverkansprocess för
ökad skogsproduktion
Hållbar upphandling
Fordonsanvändning/resor
Samverkansprocess för
ökad skogsproduktion
Rådgivningskampanjer
Klimatanpassning och
klimatbegränsning
Resfria möten
Samverkansprocess för
ökad skogsproduktion
Grön infrastruktur
Områdesskydd inkl.
naturvårdande skötsel
Ekonomiska stöd
Samverkan
God förvaltningskultur
Fysisk säkerhet och
informationssäkerhet
Officiell statistik
Tillsyn ur ett rättssäkerhetsperspektiv

7 Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020, Regeringskansliet juni 2018
8 Gemensam avsiktsförklaring – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030
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ANSTÄLLDA INOM
SKOGSSTYRELSEN

Antalet anställda inklusive anvisade
via Arbetsförmedlingen 31 december
år 2019 var 827, varav 334 kvinnor
och 493 män. Det är en kraftig
minskning av antalet anställda
jämfört med år 2018 då antalet var
2 304. Anledningen till minskningen
av antalet anställda är att arbets
marknadsprojektet Naturnära jobb
avslutades under år 2019 och både
visstidsanställda och tillsvidare
anställda slutade med anledning av
minskade medel till myndigheten.
Antalet anställda 31 december år
2019, exklusive anvisade via Arbets
förmedlingen, var 755 (946 år 2018),
varav 326 kvinnor och 429 män.
Antalet årsarbetskrafter under
året var 781. Genomsnittsåldern var
48 år (44 år 2018) och medianåldern
var 49 år (44 år 2018). Ökningen i
genomsnittsålder kan förklaras av
att främst yngre personer har slutat
under året. Dessa siffror inkluderar
anställda som anvisats via Arbetsförmedlingen.
Fördelningen över män och
kvinnor som har kärnkompetens
inom Skogsstyrelsen har ökat till

kvinnornas fördel. Andelen kvinnor
med kärnkompetens var 38 pro
cent 2019 jämfört med 34 procent
år 2018. Jämfört med antalet män
och kvinnor som utexamineras från
skogliga högskoleutbildningar är
könsfördelningen i Skogsstyrelsen
något bättre än under studietiden.
Av de studenter som utexaminerades
2018 var 35 procent kvinnor och 65
procent män.[9] Se mer i tabell 4:3.
Uppsägningar på grund av arbetsbrist

År 2019 inleddes med en omfat
tande omställningsprocess när vårt
regeringsuppdrag förändrades. Det
innebar i huvudsak att de arbets
marknadspolitiska åtgärderna
avslutades och att uppdraget om en
utökad nyckelbiotopsinventering
upphörde. Drygt 1 400 anvisade med
arbetare fick lämna Skogsstyrelsen
vid årsskiftet och ytterligare drygt
100 visstidsanställda under våren.
Omställningsarbetet innebar även
att 124 tillsvidareanställda med
arbetare varslades om uppsägning.
Genom omfattande besparings
åtgärder, bland annat ökade vi utta
get av semester och minskade andra
löpande kostnader, kunde antalet

uppsägningar av tillsvidareanställda
stanna vid 40.
Uppsägningarna berörde personal
från före detta uppdragsavdelningen,
skogskonsulenter inom kärnverk
samheten samt arbetsledare och
projektledare inom Naturnära jobb.
Mer än hälften av de uppsagda hade
en uppsägningstid som innebar att
de slutade på myndigheten under
2019.
Alla medarbetare som blev upp
sagda omfattades av det centrala
avtalet för omställning. Trygg
hetsstiftelsen genomförde riktade
åtgärder till varje medarbetare för
att främja återgång till arbetslivet.
Alla medarbetare blev dessutom
erbjudna samtalsstöd genom
företagshälsovården.
Cirka 100 medarbetare hade
visstidsanställning till och med 31
mars 2019. Medarbetare som hade
arbetsuppgifter inom Naturnära
jobb och inte kunde arbeta med
annat arbetsbefriades med lön.
Sjukfrånvaro

Jämfört med staten som helhet har
Skogsstyrelsen en lägre sjukfrånvaro
sett till den totalt arbetade tiden

9 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/hogskolevasende/studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/pong/tabell-och-diagram/examina/antal-examina-efter-sun-inriktning-1--2--och-3-sifferniva-examenskategori-examen-och-kon-lasaren-199394201819/
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(3,6 procent jämfört med 3,9 pro
cent). Sjukfrånvaron för kvinnor
är också lägre medan för männen
något högre.[10] Se mer i tabell 4:4
Sjukfrånvaro.
Ohälsotalen ligger i stort sett på
samma nivå som föregående år. Den
långa sjukfrånvaron, frånvaro över
60 kalenderdagar, har däremot ökat
i andel av den totala sjukfrånvaron.
Antalet sjukdomsfall i denna kategori
är relativt lågt, men få enskilda med
arbetares frånvaro har stort genom
slag på sjuktalets totala storlek.

TA B E L L 4 : 3 . A N S T Ä L L D A , A N D E L K V I N N O R O C H M Ä N ,
A N ST Ä L L DA M E D K Ä R N - O C H L E D N I N G S KO M P E T E N S

2019

2018

2017

2016

Antal anställda per 31/12

827

2304

901

1395

-kvinnor

334

662

304

-

-män

493

1642

597

-

Antal årsarbetskrafter

781

1703

1176

854

-kvinnor

283

485

315

261

-män

498

1218

861

593

48

44

47

48

Genomsnittsålder
-kvinnor

46

43

45

-

-män

50

44

47

-

38

34

31

33

62

66

69

67

-kvinnor

45

43

48

48,7

-män

55

57

52

51,3

Anställda med kärnkompetens*), (%)

VERKSAMHETENS OMFATTNING

-kvinnor

I följande kapitel redovisas utförd
verksamhet per verksamhetsområde.
Verksamheten under år 2019 sam
manfattas i siffror enligt tabell 4:5.

-män

10 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2019/2019100.pdf, 2020-01-17 s. 12

MEDELÅLDER 2019

48 år

S J U K F R Å N VA R O 2 0 1 9

3,6%

Anställda med ledningskompetens** , (%)
)

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

TA B E L L 4 : 4 . S J U K F R Å N VA R O

2019

2018

2017

2016

Total sjukfrånvaro, procent

3,6

3,7

4,5

3,7

-kvinnor

4,2

4,5

5,3

5,4

-män

3,2

3,4

4,3

3,0

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)
i förhållande till total sjukfrånvaro, (%)

43,1

24,8

34,6

50,1

-kvinnor

45,1

34,4

39,1

-

-män

41,4

19,5

32,6

-

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år
eller yngre, (%)

3,6

4,5

5,2

2,3

-kvinnor

2,4

4,9

5

-

-män

4,1

4,4

5,2

-

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30–49 år, (%)

4,3

3,3

4,9

4,8

-kvinnor

5,2

4,4

5,8

-

-män

3,5

2,8

4,4

-

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år
eller äldre, (%)

2,9

3,9

4,0

3,0

-kvinnor

2,9

4,7

4,5

-

-män

2,9

3,6

3,9

-

Från 2017 redovisas alla nyckeltal med könsuppdelning. All statistik från föregående år kan däremot inte redovisas.
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TA B E L L 4 : 5 . S A M M A N S T Ä L L N I N G AV V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , T K R

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

54

59

57

Årsarbetskraft, män

35

38

37

Årsarbetskraft, kvinnor

19

21

20

Intäkter av anslag

54 081

56 431

50 767

Övriga intäkter

10 653

10 160

10 238

-64 734

-66 591

-61 005

0

0

0

Rådgivning

Kostnader
Resultat
Kommunikation

2018

2017

47

82

53

Årsarbetskraft, män

27

46

35

Årsarbetskraft, kvinnor

20

36

18

278 267

480 506

269 779

Årsarbetskraft, totalt

Intäkter av anslag

4)

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

435

290

552

-278 702

-480 796

-270 331

0

0

0

Ekonomiskt stöd - LBP behörig myndighet

Årsarbetskraft, totalt

9

8

9

Årsarbetskraft, totalt

28

8

14

Årsarbetskraft, män

3

3

3

Årsarbetskraft, män

12

6

11

Årsarbetskraft, kvinnor

6

5

6

Årsarbetskraft, kvinnor

16

2

3

13 961

13 328

14 579

28 651

11 157

13 772

104

17

166

383

28

104

-14 065

-13 345

-14 745

-29 034

-11 185

-13 876

0

0

0

0

0

0

15

0

0

Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Ärendehantering och tillsyn

Intäkter av anslag

4)

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Geodataförsörjning

2)

Årsarbetskraft, totalt

129

Årsarbetskraft, män

84

84

87

Årsarbetskraft, män

7

0

0

Årsarbetskraft, kvinnor

44

45

39

Årsarbteskraft, kvinnor

8

0

0

135 569

127 746

125 988

12 558

0

0

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Inventering, uppföljning och utvärdering

126

3)

128

Intäkter av anslag

1 891

1 028

1 115

-137 462

-128 809

-127 018

-2

-35

85

Årsarbetskraft, totalt

Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Policyutveckling och extern samverkan

3)

12

0

0

-12 570

0

0

0

0

0

145

150

127

3)

Årsarbetskraft, totalt

28

62

44

Årsarbetskraft, män

20

40

28

Årsarbetskraft, män

85

93

81

8

22

16

Årsarbetskraft, kvinnor

60

57

46

36 393

66 109

46 650

152 154

157 534

132 182

Årsarbetskraft, kvinnor
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Statistik

663

332

182

-37 056

-66 441

-46 832

0

0

0

3)

Årsarbetskraft, totalt

4

Årsarbetskraft, män

3

0

0

Årsarbteskraft, kvinnor

1

0

0

4 310

0

0

Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

30

2019
Områdesskydd

1)

SKOGSSTYRELSEN

0

0

0

0

0

-4 310

0

0

0

0

0

Årsarbetskraft, totalt

Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader

29 487

18 628

17 305

-181 641

-176 162

-149 487

Resultat

0

0

0

Resultat Offentligrättslig verksamhet
och kapitalförändring

-2

-35

85
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F O R T S Ä T T N I N G . TA B E L L 4 : 5

2019

2018

2017

61

70

63

Årsarbetskraft, män

51

59

56

Årsarbetskraft, kvinnor

10

11

7

Skogliga tjänster
Årsarbetskraft, totalt

Övriga intäkter

84 204

71 695

76 772

-81 271

-68 816

-76 684

Resultat

2 933

2 879

88

Årsarbetskraft, totalt

104

0

529

Årsarbetskraft, män

92

0

450

Årsarbetskraft, kvinnor

12

0

79

45 728

1 813

252 062

-45 839

-8 225

-251 293

-111

-6 412

769

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster

Kostnader
Resultat

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

6

3

4

Årsarbetskraft, män

5

3

4

Årsarbetskraft, kvinnor

1

0

0

6 673

8 755

5 526

-10 604

-5 727

-6 414

-3 931

3 028

-888

Fastighetsförvaltning

Kostnader

Övriga intäkter

2019

Naturnära jobb

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat Fastighetsförvaltning
Ledning- och stödfunktioner
(intern verksamhet) 5)
Årsarbetskraft, totalt

143

154

135

Årsarbetskraft, män

67

70

64

Årsarbetskraft, kvinnor

76

84

71

Totalt
Årsarbetskraft, totalt

781

1 703

1 176

Årsarbetskraft, män

498

1 208

861

Årsarbetskraft, totalt

9

962

0

Årsarbetskraft, kvinnor

283

485

315

Årsarbetskraft, män

7

771

0

Intäkter av anslag 6)

715 944

1 038 289

666 225

Årsarbetskraft, kvinnor

2

191

0

Övriga intäkter 6)

186 971

467 883

364 455

Intäkter av anslag

0

112 282

0

Kostnader

-916 983

-1 506 696

-1 030 643

Resultat

-14 068

-524

37

Övriga intäkter

6 555

354 594

0

Kostnader

-19 624

-466 876

0

Resultat

-13 069

0

0

Tjänsteexport
Årsarbetskraft, totalt

0

0

0

Årsarbetskraft, män

0

0

0

Årsarbetskraft, kvinnor
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat
Resultat Uppdragsverksamhet

0

0

0

183

216

358

-71

-200

-375

112

16

-17

-10 135

-3 517

840

Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer.
Här ingår offentligrättslig verksamhet.
3)
Särredovisning av verksamheterna Statistik och Geodata baseras på ett nytt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2019. Jämförelsetal tidigare år är inte möjligt att ta fram med god
precision då Skogsstyrelsens objektplan löpande förändras. Verksamheten Geodata har tidigare år redovisats som en delmängd av Inventering, medan Statistik tidigare har redovisats som en
delmängd av Policyutveckling. Detta förklarar även förändringen mellan åren vad gäller jämförelsetalen för Policyutveckling respektive Inventering.
4)
Här ingår fr o m 2017 även finansiering med anslag 1:1.
5)
Här redovisas årsarbetskraft för ledning och stöd. Kostnader för ledning och stöd är fördelade på operativ verksamhet.
6)
Summan av intäkter av anslag och övriga intäkter är lika med verksamhetens intäkter i resultaträkningen.
1)

2)
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KAPITEL 5

MILJÖAR BE T E

Skogsstyrelsen arbetar för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ska nås, vilket alla delar av verksamheten kan bidra till. Arbetet
för att nå miljömålen är integrerat i vårt verksamhetssystem och våra processer.
Detta kommer exempelvis till uttryck i verksamhetsstrategin och i mål och fokusområden för verksamheten. Delar av generationsmålet och några miljökvalitetsmål
berörs mer än andra av Skogsstyrelsens verksamhet.

I

det följande redogörs närmare
för vilka miljömål som berörs
samt vad som hänt under året.

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,
direkt för vissa och indirekt för andra.
Områden med direkta kopplingar till
Skogsstyrelsens verksamhet:
• Ekosystemen har återhämtat sig,

Generationsmålet är det övergripande målet
som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik.
Illustration: Tobias Flygar

• En god hushållning sker med

Av de 16 miljökvalitetsmålen finns
kopplingar till skog, skogsbruk och
Skogsstyrelsens verksamhet för mer
än hälften av målen. Levande skogar
är centralt i sammanhanget och för
detta mål har Skogsstyrelsen ett
utpekat uppföljningsansvar.
Tydlig koppling finns också till
miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet,
Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap, Storslagen
fjällmiljö samt Ett rikt växt- och
djurliv.

naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och

LEVANDE SKOGAR OCH ÖVRIGA

eller är på väg att återhämta sig, och

energianvändningen är effektiv med

MILJÖKVALITETSMÅL

deras förmåga att långsiktigt generera

minimal påverkan på miljön.

Skogsstyrelsen följer årligen upp
miljökvalitetsmålet Levande skogar,
såväl regionalt som nationellt.
Under 2019 presenterade Skogs
styrelsen en fördjupad utvärdering
av Levande skogar[1] och har också
deltagit i flera av de temagrupper
som tagit fram förslag till
regeringen[2].

ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur-

Områden med indirekta kopplingar till

och kulturmiljön bevaras, främjas och

Skogsstyrelsens verksamhet:

nyttjas hållbart.

• Konsumtionsmönstren av varor och

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

tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga ämnen.

1 Fördjupad utvärdering av Levande skogar. Skogsstyrelsen. Rapport 2019/2.
2 Förslag till regeringen från myndigheter i samverkan. Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Naturvårdsverket 2019 Rapport 6864
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målen finns tydliga kopplingar
till skog, skogsbruk och
Skogsstyrelsens verksamhet
för mer än hälften av målen.”
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XXXXXX

MILJÖMÅLSSYSTEMET består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av
de globala hållbarhetsmålen.

Illustrationer: Tobias Flygar
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Myndigheten deltar också i det
länsvisa arbetet med åtgärdsprogram
för miljömålen som länsstyrelserna
ansvarar för.
Under året har Skogsstyrelsen
genomfört många aktiviteter som
bidrar till ökad måluppfyllelse av
generationsmålet, Levande skogar
och flera andra miljökvalitetsmål.
Nästan all verksamhet som bedrivs
påverkar något miljökvalitetsmål,
och dessa verksamheter finns
beskrivna i övriga kapitel. Olika
aktiviteter påverkar och förstärker
varandra. Många av Skogsstyrelsens
aktiviteter syftar till att påverka
andra aktörer till att genomföra
åtgärder i form av frivilliga insatser.
SKOGSSTYRELSENS MILJÖARBETE

I skogspolitiken finns ett produktions
mål och ett miljömål. Aktiviteter som

kan kopplas till miljömålet, till exem
pel arbete med områdesskydd i form
av biotopskydd och naturvårdsavtal
eller tillsyn enligt miljöbalken, är en
viktig del av myndighetens miljö
arbete. I det bredare perspektiv som
miljöpolitikens generationsmål och
miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar anlägger, utgör även
aktiviteter med tydlig koppling till
skogspolitikens produktionsmål ett
viktigt bidrag. Exempelvis är tillsyn
av återväxter och rådgivning om
röjningsbehov viktiga aktiviteter
i arbetet med att bibehålla ekosystemtjänsten skogsråvara. Det medger en
god hushållning med naturresursen
skog som i sin tur kan ge förutsätt
ningar för att andelen förnybar
energi kan öka.
Dock är skogsråvara en av
många ekosystemtjänster i skogen.

En ensidig inriktning mot att
maximera skogsproduktionen
skulle innebära en mängd negativa
effekter på skogsekosystemens
biologiska mångfald och resiliens
samt på övriga ekosystemtjänster.
På samma sätt skulle en ensidig
inriktning mot att maximera biolo
gisk mångfald få betydande negativa
effekter på skogsproduktionen.
MILJÖMÅLSRÅDETS
SAMVERKANSÅTGÄRDER

Under året har Skogsstyrelsen
deltagit i flera av Miljömålsrådets
samverkansåtgärder.[3] För några av
samverkansåtgärderna har Skogs
styrelsen ansvarat för att samordna
och driva arbetet.
I tabellen på nästa sida görs en
översiktlig redovisning av Skogs
styrelsens insatser.

3 Se Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019
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TA B E L L 5 : 1 . M I L J Ö M Å L S R Å D E T S S A M V E R K A N S Å T G Ä R D E R

Samverkansåtgärd

Resultat

Samarbete kring utveckling av inventering av
skogslandskapets nyckelbiotoper

Åtgärden har bedrivits kopplat till den pågående samverkansprocessen
om nyckelbiotoper inom skogssektorn och som en del i utvecklingsarbetet
inom uppdraget om en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.
Utifrån beslutet att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen
har delar av utvecklingsarbetet avbrutits, medan arbetet fullföljdes i andra delar. Under år 2019 fullföljdes arbetet med att ta fram en utvecklad
metod för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige med hänsyn
till de lokala och regionala förutsättningarna. Den utvecklade metoden
bedöms fungera väl. Se även kapitel 13, Policyutveckling.

Analys av skötselbehov som en del i arbetet med
en strategi för naturvårdande skötsel i skogen

Arbetet med de gemensamma termer och definitioner för naturvårdande
skötsel som har tagits fram beräknas bli klart under år 2020. I det
redovisade underlaget om ett prioriterat åtgärdsprogram för Natura 2000
för år 2021–2027 ingår även behov av naturvårdande skötsel.* Resultatet
från Skogsstyrelsens kartläggning av skötselbehov i skyddade områden
(biotopskyddsområden och naturvårdsavtal) har kvalitetsgranskats,
analyserats och tagits omhand i den löpande verksamheten. Underlagen
från analyserna är en viktigt grund för att ta fram en strategi för natur
vårdande skötsel i skogen. Se även kapitel 8 Områdesskydd.
*) Se Naturvårdsverkets skrivelse Redovisning av regeringsuppdrag om ett
prioriterat åtgärdsprogram för Natura 2000 för år 2021-2027 (NV-05341-18

Samverkan om Geodata skog – uppdatering och utveckling
av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning

Regeringsuppdraget att uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala
kunskapsunderlag med skogliga grunddata pågår. Jordbruksverket,
länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet deltar via
samverkansåtgärden i en referensgrupp för uppdraget och bidrar till ett
bredare perspektiv på användning och utveckling av skogliga grunddata.
Ett första möte med referensgruppen har genomförts. Se även kapitel 13
Policyutveckling.

Utveckla ett mer inkluderande arbetssätt för samlad dialog
mellan mindre intresseorganisationer och nationella
myndigheter kopplat till miljömålen

Åtgärden är inte påbörjad och utgår.

Bevarande och skydd av källmiljöer

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av
Sveriges geologiska undersökning.

Regional landskapsanalys (test av)

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av Trafikverket.

En samordnad plan för havsmiljöförordningens och
vattenförvaltningsförordningens åtgärdsprogram

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av
Havs- och vattenmyndigheten.

Klassning av isälvsavlagringar som värdefulla natureller kulturmiljöer

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av
Sveriges geologiska undersökning.

Skyddsavstånd och zoner: minskad komplexitet
och ökad miljönytta

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av Jordbruksverket.

Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat
nätverk för ekosystemtjänster

Skogsstyrelsen medverkar i nätverket och har deltagit i möten, webb
inarium och Facebook-grupp. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har
tagit fram fem filmer om skogens ekosystemtjänster*. Inom myndigheten
behöver roller och ansvar för arbetet med ekosystemtjänster klargöras.
*) Skogsstyrelsen. Filmer om skogens ekosystemtjänster.
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/filmer/
filmer-om-skogens-ekosystemtjanster/ (Hämtad 2020-01-15)

Samverkan för en miljömässigt ansvarsfull offentlig
upphandling

Skogsstyrelsen har i begränsad omfattning deltagit i åtgärden
som samordnas av Upphandlingsmyndigheten.

Framtagande och genomförande av ett nationellt system
för ökad spårbarhet av kontaminerad aska

Skogsstyrelsen deltar i åtgärden som samordnas av
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Miljökompensation

Skogsstyrelsen har deltagit i åtgärden som samordnas av Trafikverket.

Samverkan i samhällsplaneringen

Skogsstyrelsen har deltagit i åtgärden som samordnas av länsstyrelserna.
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SKOGSSTYRELSENS ÅTGÄRDER FÖR ATT BIDRA TILL ATT MILJÖMÅLEN NÅS

Skogsstyrelsen och ytterligare ett antal myndigheter fick år 2015 i uppdrag att upprätta en plan med åtgärder för
respektive myndighets miljöarbete för perioden 2016–2019.[4] Enligt uppdraget om att bistå Miljömålsrådet ska
Skogsstyrelsen årligen även ta fram en åtgärdslista som ska omfatta åtgärder som bidrar till att öka takten i arbetet med
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Åtgärderna kopplade till dessa uppdrag redovisas i tabellen nedan.
4 Se Regeringsuppdraget hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen - åtgärdsplan 2016-2019 (Dnr 2015/1638)
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Åtgärd

Resultat

Utveckla skrivningarna om miljömålen i processplanerna

Instruktionerna för upprättande av processplaner har uppdaterats
under 2019. Det framgår nu att processplanerna bland annat bör väga in
miljömålen och Agenda 2030. I mallen för framtagande av processplan
har det också förts in en särskild rubrik för beskrivningar av hur respektive
kärn- och stödprocess bidrar till Skogsstyrelsens arbete med Agenda 2030
och hållbarhetsfrågor.

Utveckla arbetssätten inom ramen för miljöledningsarbetet

Efter den externa revisionen hösten 2018 har arbetet under 2019 handlat
om att utveckla och förbättra introduktionen av nya chefer och att hantera
avvikelser på ett mer korrekt sätt. Vid revisionen hösten 2019 fick vi med
oss att utveckla analysmomentet ”ledningens genomgång” både vad gäller
innehåll och dokumentation. Arbete med det kommer att ske under 2020.

Undersöka och implementera metod för effektivare
styrning i det ordinarie planeringsarbetet

En arbetsmetod där vi tydligare kan beskriva och motivera valet av
inriktning och faktiska åtgärder är under utveckling. Vi har i dagsläget en
process där vi successivt bryter ner skogs- och miljöpolitiken till faktiska
åtgärder men saknar fortfarande en systematisk metod för prioritering och
konsekvensanalys. Det är önskvärt att utifrån en miljöekonomisk metod
identifiera styrmedel som leder till att vi gör rätt saker. Fortsatt utveckling av
metoden pågår främst i samband med utarbetandet av en ny verksamhetsstrategi med tydligare utgångspunkt i de effekter vi vill uppnå i skogen.

Utveckla stöd till distrikten inför arbetet med
länsvisa åtgärdsplaner för miljömålen

Regionala samordnare för Skogsstyrelsens regioner har införts i
miljömålsarbetet, med syfte att utveckla och förstärka stödet till
distriktens arbete.

Ta fram en strategi för områdesskydd
– projekt Värdefulla skogar

Uppdraget slutredovisades under 2017. En reviderad strategi för
formellt skydd av skog inklusive en länsvis fördelning av etappmålet på 150 000 hektar beslutades av Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen 31 januari 2017.

Fortsatta och utvecklade sektors- och objektsdialoger

Objektsvisa dialoger riktade till yrkesverksamma har varit en viktig
del av Skogsstyrelsens arbete för att förbättra miljöhänsynen sedan
år 2013. Konceptet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Under
de två senaste åren har högupplösta flygbilder och foto/film från
helikopterinventering eller drönare börjat användas som underlag
för dialoger på distans eller vid fysiska möten. På grund av minskad
budget, genomfördes betydligt färre dialoger under år 2019 jämfört
med tidigare år. Se kapitel 6 Rådgivning.
Sektorsdialoger har genomförts med många företag och organisationer inom skogssektorn under året. Dialogerna har utgjort ett
viktigt strategiskt verktyg i sex år och konceptet är inarbetat i allt
från ämnesval och genomförande till analys. Under år 2019 har vi
fokuserat på nationella skogsprogrammet och regionala strategier,
nyckelbiotoper, samverkansprocess skogsproduktion, skador på skog,
samt uppföljning miljöhänsyn. Se kapitel 13, Policyutveckling.
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Åtgärd

Resultat

Fortsatta och utvecklade hänsynsuppföljningar

Under våren år 2019 började Skogsstyrelsen utvärdera metoden för
hänsynsuppföljning. Nästa steg är en förstudie med syfte att förbättra
och utveckla metoden, bland annat genom att dra nytta av möjligheterna
att effektivisera med hjälp av fjärranalys. Under år 2019 har totalt 732
objekt inventerats före avverkning, enligt Hänsynsuppföljning före
avverkning (HF) och 575 ärenden följts upp enligt Hänsynsuppföljning
efter avverkning (HE). De första resultaten från hänsynsuppföljningen
bedöms kunna publiceras år 2021 enligt plan. Skogsstyrelsens expertkommitté för skogliga uppföljningar har varit och är fortfarande referensgrupp för inventeringen. Avstämningar görs också återkommande
med målbildsförvaltningen. Se kapitel 11 Inventering.

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

Arbetet pågår löpande inom ramarna för arbete med Grön infrastruktur.
En samlad översyn av verksamheten kvarstår dock.

Uppföljning och sammanställning av data om frivilliga
avsättningar

Under år 2019 har Skogsstyrelsen skapat en ny produkt inom den officiella
statistiken om frivilliga avsättningar och certifierad areal. Från och med år
2019 kommer därmed uppgifter om arealen frivilliga avsättningar länsvis
publiceras årligen i form av ett statistiskt meddelande, se kap 11 Inventering.

Översyn och utveckling av indikatorer och uppföljningsmått
i Levande skogar

Skogsstyrelsen har under året slutredovisat arbetet med indikatorutveckling
för Levande skogar. De underlag som används vid uppföljningen av Levande
skogar har analyserats och ett antal nya förslag presenterats*. Arbetet har
utförts i dialog med en extern referensgrupp med deltagare från sektorn.
Tidigare har vi levererat regeringsuppdraget med liknande karaktär
”Uppdrag om miljökvalitetsmålen och generationsmålet” .**
*) Skogsstyrelsens rapport 2019/1 **) Naturvårdsverket 2017. Indikatorer
för miljökvalitetsmålen och generationsmål. M2016/01592/Mmet.

Lyfta skogsproduktionens medverkan till att uppfylla miljömålen

Samverkansprocessen för en ökad produktion inom ramen för ett hållbart och
variationsrikt skogsbruk har pågått sedan början av år 2017. Målet för samverkansprocessen är att ta fram ett gemensamt ställningstagande för skogsproduktion och få en bred uppslutning inom skogssektorn. Under året har
arbetet främst varit inriktat på att ta hand om synpunkter från remissvaren
och kvalitetssäkra åtgärdsförslagen. I januari 2020 publicerades rapporten
Skogsskötsel med nya möjligheter. Se även kapitel 13, Policyutveckling.

Utveckla miljökraven vid upphandling

Under år 2019 implementerade Skogsstyrelsen det fastställda arbetssättet
med avtalsförvaltning där hållbarhet lyfts upp i ett tidigt skede av upphandlingen. Blanketten för beställning av upphandling innehåller nu ett avsnitt för
beskrivning av hur hållbarhetsaspekten tagits om hand. Ett stöddokument för
avtalsuppföljning har tagits fram där miljökravsuppföljning är en del. Det finns
fortfarande behov av att tydliggöra Skogsstyrelsens ambitionsnivå kring vilka
miljökrav som bör ställas. Ett sätt kan vara att ta fram en inköpsstrategi.

Minska myndighetens utsläpp av koldioxid och
öka andelen fossilfria transporter

Utsläpp av koldioxid i samband med bilkörning följs upp löpande (se kapitel 4,
Mål och resultat). Det finns behov av ökade insatser för att snabbare minska
utsläppen av koldioxid.

Implementera och vidareutveckla målbilder för
god miljöhänsyn

Arbetet med målbilder för god miljöhänsyn har fortsatt under året. Arbetsgrupperna har varit aktiva och representationen från skogssektorn är bred.
Hänsyn vid dikesrensning respektive Hänsyn vid skyddsdikning är två helt nya
målbilder som publicerats. Se även kapitel 13 Policyutveckling.

Verka för ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk

Arbetet med att utveckla kunskaperna om hyggesfritt skogsbruk har fortsatt
under året. Samverkan med andra aktörer från både forskning och praktik
är en viktig del i arbetet. På alla distrikt finns rådgivare om hyggesfritt
skogsbruk som skogsägare och yrkesverksamma kan vända sig till.
Hyggesfritt skogsbruk har ingått i rådgivningskampanjen Skog med
variation som har pågått under året. Skogsstyrelsen har i samverkan
med andra myndigheter lämnat ett förslag till regeringen om hur
användningen av hyggesfria metoder i skogsbruket kan stimuleras.
Se även kapitel 6 Rådgivning och kapitel 13 Policyutveckling.
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Åtgärd

Resultat

Verka för ökad omfattning av kompensationsåtgärden
askåterföring

Vid utbildnings- och informationsaktiviteter med flera skogsindustrier,
värmeverk och skogsägarföreningar under år 2019 tog Skogsstyrelsen
upp vikten av askåterföring för att ha ett hållbart uttag av biobränslen
från skogen.
Skogsstyrelsen är också aktiv i referensgrupper för åtta olika forskningsprojekt om biobränsleuttag.

Genomföra åtgärder utifrån informationsbehov för
god miljöhänsyn

Under året har bland annat uppdatering av skogliga grunddata och förbättrad dataförsörjning genom kompletterande datamängder (artdata,
fjällnäragräns, områden för ras och skred, förbättrad markfuktighetskarta med mera) genomförts.

Genomföra en förstudie för att samla kunskap om
gallringens miljöpåverkan

Delvis påbörjat inom den fördjupade utvärderingen av Levande skogar
(FU19). Merparten av arbetet kvarstår.

Konkretisera målsättningen för ädellövskogens omfattning
och innehåll samt undersöka möjligheten att göra en nationell
kartering av ädellövskog

En rapport med förslag har tagits fram. Förslagen är under beredning
inom myndigheten.

Integrera ekosystemtjänster i Skogsstyrelsens verksamhet
och beslut

Skogsstyrelsen har påbörjat ett arbete med hållbarhetsbedömning vilket även inkluderar påverkan på ekosystemtjänster. En metod för detta
har testats inom samverkansprocessen för skogsproduktion. Åtgärden
utgör ett långsiktigt utvecklingsarbete som behöver fortsätta.

Genomföra nationell strategi för formellt skydd av skog

Skogsstyrelsen har deltagit i revidering och fastställande av länsvisa
strategier. Betydelsen av värdetrakter har även belysts inom ramen för
Grön infrastruktur. Det operativa områdesskyddsarbetet sker i enlighet
med regionala strategier respektive Nationell strategi. Mycket arbete
återstår dock, då målet var lågt satt i förhållande till behovet.
Se även kapitel 8, Områdesskydd.

Öka omfattningen av naturvårdande skötsel i skyddad skog

Målet för skötselarbetet är uppnått. Trots brist på personal och medel,
lyckades Skogsstyrelsen ändå nå målet för tecknandet av uppdragsavtal
för naturvårdande skötsel. Mycket arbete återstår dock, då målet var
lågt satt i förhållande till behovet. Se även kapitel 8 Områdesskydd.

Påbörja arbetet med nyckelbiotopsinventering i hela landet

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen. Se även kapitel 13 Policyutveckling.

Naturnära jobb

Uppdraget avslutades i förtid eftersom finansieringen upphörde.
Se även kapitel 13 Policyutveckling.

Grip on Life

I projektet Grip on Life arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och
intresseorganisationer tillsammans för att värna värdefulla vattendrag
och våtmarker i skogslandskapet. Ett stort antal samverkansträffar och
workshops har genomförts under året.
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I projektet Grip on Life arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att värna värdefulla vattendrag
och våtmarker i skogslandskapet. Ett stort antal samverkansträffar och workshops har genomförts under året.
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KAPITEL 6

RÅDGI V N I N G

En av Skogsstyrelsens viktigaste uppgifter är att förmedla beprövad kunskap, information och råd till skogsägare och andra aktörer i skogen.

A

rbetet med rådgivning och
kunskapsförmedling har
under året finansierats med
ordinarie myndighetsmedel och med
medel från landsbygdsprogrammet.
I rådgivningsverksamheten ger
Skogsstyrelsen konkreta råd, för
medlar kunskaper, påverkar attityder
och stödjer önskvärda beteenden.
Via olika träffar – fysiskt och på dis
tans, kommunikation via webb, digi
tala nyhetsbrev, vår tidning Skogseko
och förlagsprodukter – förmedlar vi
till skogsägare och yrkesverksamma
hur man kan bedriva ett hållbart och
produktivt skogsbruk. E-tjänsterna
ger användarna stöd för att planera
bra åtgärder i skogen.
RÅDGIVNING OCH KUNSKAPSFÖR
MEDLING TILL SKOGSBRUKARE

Viktiga verksamheter under år 2019
var rådgivningskampanjen Skog med
variation, rådgivning om hygges
fritt skogsbruk och rådgivning om

miljövårdande skötsel inom lands
bygdsprogrammet samt objektsvis
dialog med yrkesverksamma.
I Götaland och berörda delar av
Svealand har hantering av granbark
borreskador varit ett stort ämne i
rådgivningen. De olika verksam
heterna beskrivs närmare i tabell
6:1 och i tabell 6:2 framgår vilken
omfattning de hade under året.
RÅDGIVNINGSKAMPANJ
SKOG MED VARIATION

Kampanjen syftade till att skapa mer
variation i metoder och trädslagsval
inom skogsbruket för att få bättre
riskspridning, minskade skaderisker,
ökade upplevelsevärden samt bättre
anpassning till skogsägarnas skilda
mål. Aktiviteterna var skogsträffar,
exkursioner och distansutbildning
via webben.
Som en del av det nationella skogs
programmet fick Skogsstyrelsen i
uppdrag av regeringen att utveckla

rådgivning för ett hållbart skogsbruk
kopplat till kampanjen. Inom ramen
för det uppdraget producerade vi
bland annat en film om lövskog och
tog fram ett digitalt verktyg som ger
råd om skötsel av ungskog. Råden
baseras på beståndets egenskaper
och på ägarens mål.
HYGGESFRITT SKOGSBRUK

För att bidra till ökad variation i
skogsbruket erbjuder Skogsstyrelsen
information och rådgivning om hyg
gesfritt skogsbruk. I samverkan med
andra aktörer utvecklar vi kunskapen
om hyggesfria metoder, bland annat
genom att skapa demonstrations- och
försöksområden.
Under år 2019 skedde rådgivningen
om hyggesfritt skogsbruk i fält, på
informationsträffar, via distans
utbildningar på webben och i form
av temadagar. Arbetet med regerings
uppdraget Hyggesfritt skogsbruk redovi
sas även i kapitel 13, Policyutveckling.

TA B E L L 6 : 1 . R Å D G I V N I N G S A K T I V I T E T E R O C H D E L TA G A R E

Aktivitet
Rådgivningskampanj, Skog med variation

Kvinnor

Män

Andel
kvinnor, %

4 311

1 225

3 085

28

3 066

937

2 129

31

Rådgivning om Skogens miljövärden

1 105

238

867

22

Träffar om granbarkborre

3 827

675

3 152

18

267

30

237

11

Rådgivning om hyggesfritt skogsbruk

Objektsvis dialog med yrkesverksamma
Övrig rådgivning
Totalt

40

Deltagare

SKOGSSTYRELSEN

3 400

936

2 466

28

15 976

4041

11 936

25
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”I rådgivningsverksamheten
ger Skogsstyrelsen konkreta
råd, förmedlar kunskaper,
påverkar attityder och stödjer
önskvärda beteenden.”
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PROJEKT INOM
LANDSBYGDSPROGRAMMET

Skogsstyrelsen driver projektet
Rådgivning inom skogens miljö
värden med stöd från landsbygds
programmet. Rådgivningen
syftar till att förmedla kunskap
till verksamma i skogsbruket som
vill genomföra skötselåtgärder för
att bevara, utveckla eller förstärka
miljövärden. Skogsägarna kan söka
ekonomiskt stöd för genomförandet
av åtgärderna och rådgivningen
bidrar till en effektiv användning av
stödet Skogens miljövärden.
RÅDGIVNING OCH
KUNSKAPSFÖRMEDLING OM
GRANBARKBORRESKADOR

Rådgivning kopplat till granbark
borreskador har haft högsta priori
tet i de mest drabbade områdena.
Aktiviteterna var i första hand olika
skogsträffar, inomhus och i fält.
Rådgivningen handlade främst om
hantering av de pågående angreppen
och hur den akuta skaderisken kan
minskas. Men även behovet av att
långsiktigt öka skogens motstånds
kraft mot skadegörare togs upp och
därmed tangerades budskapen i
kampanjen Skog med variation.
Rådgivningen var en del av pro
jektet Stoppa borrarna som drivs i
samverkan med Länsstyrelsen och
skogsbruket. Förutom rådgivning
har projektet haft stort fokus på
kommunikationsinsatser via olika
kanaler och att ta fram rådgivnings
material som till exempel filmer.
Projektet har också arbetat med olika
dispensansökningar, till exempel
kring transport. I projektet Hitta borrarna har Skogsstyrelsen utvecklat
riskkartor för granbarkborreangrepp
som bedöms vara till stor nytta i det
fortsatta bekämpningsarbetet.
Statistiken i tabell 6:1 visar antalet
rådgivningsaktiviteter som haft
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granbarkborre som huvudämne.
Granbarkborre har tagits upp vid
långt fler tillfällen, men då som ett
bland flera ämnen. Ett stort antal
skogsägare har också fått rådgivning
om barkborreskador via telefon,
vilket inte ingår i statistiken.
OBJEKTSVIS DIALOG
MED YRKESVERKSAMMA

Aktiviteten innebär att Skogs
styrelsen möter yrkesverksamma i
en dialog om en åtgärd som de själva
planerat och/eller utfört på ett
specifikt objekt. Dialogerna utgår
från skogsbrukets gemensamma
målbilder för god miljöhänsyn.
Syftet är att skapa samsyn inom
sektorn om vilken hänsyn som bör
tas. På grund av resursbrist och
fokus på granbarkborreskador har
verksamheten haft lägre omfattning
under år 2019, speciellt i södra
Sverige, jämfört med tidigare år.
Antalet deltagare var 267, att
jämföra med 580 deltagare år 2018.

VEM NÅS AV RÅDGIVNING OCH
KUNSKAPSFÖRMEDLING?

Som framgår av tabell 6:2 var det
totala antalet deltagare i rådgivning,
i objektsvis dialog och i gruppaktivi
teter riktade till skogsbruket 15 976
personer. Eftersom det förekommer
att samma person deltar i flera olika
rådgivningsaktiviteter är antalet
unika personer något lägre. Antalet
deltagare har ökat med 40 procent
jämfört med år 2018 då det låg på
11 335. Ökningen beror framför allt
på behovet av insatser kopplat till
barkborreangreppen.
Skogsägare och deras anhöriga
utgör den numerärt största grup
pen. Eftersom knappt 40 procent av
skogsägarna är kvinnor betyder det
att kvinnor fortsatt är underrepre
senterade i vår rådgivning. Andelen
kvinnor bland rådgivningsdeltagarna
har dock ökat med 2 procentenheter
sedan föregående år. Hur stor andel
kvinnor som deltar skiljer sig mycket
mellan olika typer av rådgivnings
aktiviteter. I distansutbildningar på

TA B E L L 6 : 2 . A N TA L D E L TA G A R E S O M N Å S AV R Å D G I V N I N G

Antal deltagare

Andel %

13 255

83

Fördelning aktiviteter
Gruppträffar, (minst en timme)
Distansutbildning via webb

637

4

1 817

11

267

2

15 976

100

Skogsägare och deras anhöriga

11 898

74

Skogstjänstemän

2 289

14

624

4

Individuell rådgivning
Objektsvis dialog
Summa
Fördelning målgrupper

Skogsarbetare och entreprenörer
Övriga
Summa

1 165

7

15 976

100

4 041

25

Fördelning kön
Kvinnor
Män

11 935

75

Summa

15 976

100
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webben ligger den i de flesta fall på
mellan 30 och 40 procent, vilket
förklarar att rådgivningskampanjen
och rådgivningen om hyggesfritt
skogsbruk har högst andel kvinnor
som deltagare. Att det är så få kvin
nor som deltar i objektsvisa dialoger
beror på att de är riktade till yrkes
verksamma i skogsbruket och det
finns få kvinnor bland skogstjänste
män och skogsmaskinförare.
De skogsägare som deltagit i
rådgivningsaktiviteter utgör mindre
än 4 procent av det totala antalet
skogsägare i landet. Aktiviteterna
pågår normalt en till tre timmar.
Antalet som nås av information och
kunskapsförmedling på andra sätt,
till exempel vid kortare möten som
mässor, via olika digitala kanaler,
förlagsprodukter och Skogseko är
betydligt högre.
SKOGEN I SKOLAN

Skogsstyrelsen har arbetat tillsam
mans med andra skogliga intressen
ter inom ramen för det nationella
samverkansprogrammet Skogen i
skolan för att sprida kunskaper om
den svenska skogen och skogs
näringen till skolans lärare, lärar
studenter och elever. Arbetet görs
bland annat genom att sprida
goda exempel på hur skogen och
skogsbruket kan integreras i olika
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Uppgift under utomhuslektion i Skogen i
Skolan.

skolämnen samt hur man kan
genomföra lektioner ute i skogen
inom alla olika ämnen. I viss
utsträckning ges även stöd till
skolskogar. Verksamheten bedöms
vara viktig för näringens framtida
kunskapsförsörjning.
Skogsstyrelsen medverkar vid 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 upp
muntra och inspirera dem att välja
en skoglig yrkesbana. På sikt kom
mer detta underlätta arbetet för att
göra skogsbranschen mer jämställd.
Under året har Skogsstyrelsen
mött 1 509 lärare och 1 187 lärar
studenter inom Skogen i skolan.

TA B E L L 6 : 3 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , R Å D G I V N I N G .
Å RSA R B E TS K RA F T E R , I N T Ä KT E R O C H KOST N A D E R

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

54

59

57

Årsarbetskraft, män

35

38

37

Årsarbetskraft, kvinnor

19

21

20

Intäkter av anslag 1:1

54 081

56 431

50 767

Övriga intäkter

10 653

10 160

10 238

-64 734

-66 591

-61 005

0

0

0

Kostnader
Resultat
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MINA SIDOR

Utveckling och förvaltning av digi
tala tjänster är en allt viktigare och
större del av rådgivningsverksam
heten. Mina sidor är den största och
mest använda tjänsten. I den kan
skogsägaren se samlad informa
tion om sin skogsfastighet, kartor
och skogliga grunddata över sin
skog, planera åtgärder och skicka
in avverkningsanmälan. Mycket av
informationen som finns i Mina
sidor är även tillgänglig för alla i
Skogsstyrelsens öppna karttjänster,
Skogens pärlor och Skogliga grunddata, men då utan att vara kopplad
till specifika fastigheter.
Under året utvecklade Skogs
styrelsen möjligheten att skicka in
anmälan för samråd via Mina sidor.
Vi har också uppdaterat innehåll
och utseende i de olika planerings
dokumenten med tydligare kartor.
I slutet av året lanserade vi nya
skogliga grunddata utifrån ny laser
skanning för ungefär 20 procent
av landets yta. Se mer i kapitel 12
Geodataförsörjning och kapitel 13
Policyutveckling.
Användningen av Mina sidor
ligger på samma nivå som förra året.
Antalet ärenden som lämnas in via
systemet var drygt 5 000 och antalet
åtgärder som planeras drygt 9 000.
Under året startade Skogsstyrelsen
ett utvecklingsprojekt med syfte att
utveckla nya Mina sidor för skogs
ägare. Projektet beräknas pågå under
cirka tre år.
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”År 2019 fortsatte
skogen att ta plats
i samhällsdebatten.
Skogsskador, äganderätten och skogens
roll för klimatet är
exempel på ämnen
som ofta diskuterades
i olika sammanhang.”
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KAPITEL 7

KO MM UN I K AT I O N

God kommunikation blir allt viktigare som stöd till ledning och verksamhet och för att
föra ut en balanserad bild av skog och skogsbruk. Kommunikation är en stödprocess
som ska bidra till att myndigheten når sina mål.

Å

r 2019 fortsatte skogen att
ta plats i samhällsdebatten.
Skogsskador, äganderätten
och skogens roll för klimatet är exem
pel på ämnen som ofta diskuterades
i olika sammanhang. Internt på
Skogsstyrelsen var konsekvenserna
av förändringarna i regerings
uppdraget en stor fråga, särskilt i
början av året.
Skogsstyrelsens övergripande mål
om stärkta naturvärden och ökad
avverkning för ett hållbart samhälle
präglade vår externa kommunika
tion under 2019. Målet är att ha
en balans mellan produktions- och
miljöfrågor i kommunikationen
och att väva samman dessa båda
perspektiv så långt det är möjligt.
Skogsskador, främst granbarkborre
angreppen i södra Sverige, gjorde
att produktionsfrågorna under år
2019 ändå vägde över i de flesta
kanalerna.
HÅRDA PRIORITERINGAR I
KOMMUNIKATIONSARBETET

De ändrade budgetförutsättningarna
med besparingar som följd innebar
hårda prioriteringar i kommunika
tionsarbetet. De frågor och ämnen
som Skogsstyrelsen valde att främst
kommunicera internt och externt
under år 2019 var:

ÅRSREDOVISNING 2019

• konsekvenser och effekter av
förändringarna i myndighetens

FIGUR 7:1. MEDIAEXPONERING

100

regeringsuppdrag, bland annat
avveckling av arbetsmarknads
uppdraget Naturnära jobb,
i början av året (Läs mer i
kapitel 4 Mål och resultat och

80
60
40

kapitel 13 Policyutveckling)
• granbarkborreangrepp
och andra skogsskador
• artskyddsfrågor
• samverkansprocess skogsproduktion

20
2016

2017

2018

2019

0

Räckvidd i miljoner antal sannolika lästillfällen eller exponeringar i media.

• nyckelbiotopsfrågan
Granbarkborre och andra skador

Skogsstyrelsen prioriterade även
att delta i skogliga debatter i media.
Kommunikationsstöd till olika
projekt och arbeten är en stor del av
kommunikationsprocessen. Under
år 2019 prioriterade Skogsstyrelsen
att i första hand ge kommunikations
stöd till regeringsuppdrag samt till
projekt och arbeten som kopplade
till de frågor och ämnen som nämns
ovan.
Förändringarna i regeringsupp
draget inför år 2019 innebar en
stor intern omställning på kort tid.
Skogsstyrelsen kraftsamlade i det
interna kommunikationsarbetet för
att underlätta omställningsarbetet.
En viktig del var att stötta chefer
och andra nyckelpersoner i deras
kommunikativa ledarskap.

Granbarkborrefrågan har varit stor
under år 2019, såväl internt som
externt. Kommunikationen har
framför allt utgått från samverkans
projektet Stoppa borrarna, som är
inriktat på råd till skogsägare och
kunskapsspridning till alla berörda
aktörer. Se mer i kapitel 6 Rådgivning.
Kommunikationen har skett i
samtliga externa kanaler – Skogs
styrelsens webbplats, sociala medier,
nyhetsbrev och tidningen Skogseko.
Skogsstyrelsen har också tagit fram
flera filmer för att sprida kunskap
om granbarkborre. Granbarkborre
frågan står för en tredjedel av Skogs
styrelsens genomslag i massmedia
under året. Stormen Alfrida i Stock
holms län i början av året, viltbetes
skadorna samt multiskadad skog i
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norra delen av landet med nya råd
till skogsägare är andra exempel på
skogsskador som kommunicerades.
Flera rättsfall

En rad rättsliga fall som rör brukandet
av skog har fått stor uppmärksamhet
även år 2019 och krävt särskilda
kommunikationsinsatser. Det har
bland annat varit rättslig prövning av
publiceringar i våra karttjänster av
planerade avverkningar, artskydds
ärenden samt överklagan av nekade
avverkningar i fjällnära skog.
Samverkansprocess skogsproduktion

Framtagandet av en slutrapport i
Samverkansprocess skogsproduktion
har också varit en prioriterad kom
munikationsfråga, såväl internt som
externt. Det har framförallt handlat
om att kommunicera kring proces
sens arbete och i slutet av året de
förslag som gick ut på intern remiss
innan slutrapporten färdigställdes.
Se vidare kapitel 13 Policyutveckling.
Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper var en ständigt
aktuell fråga under år 2019 och
debatterades mycket, både internt
och externt. Det handlade om det
avslutade inventeringsuppdraget,
Skogsstyrelsens fortsatta arbete
med nyckelbiotoper, beslut om
hanteringen av nyckelbiotoper i
nordväst samt registrering av
nyckelbiotoper i samband med
avverkningsanmälningar. Se vidare
kapitel 13 Policyutveckling.

I början av året lanserades nya Skoogle, Skogsstyrelsens intranät, som på ett tydligare sätt
stödjer det processorienterade arbetssättet.

Internkommunikation

Skogsstyrelsen är en myndighet med
många kontor över hela landet och
det ställer särskilda krav på en
effektiv intern kommunikation.
Under året kartlades hur den
interna kommunikationen uppfattas
och fungerar för olika roller i hela
Skogsstyrelsen. Kartläggningen är
ett led i arbetet med att stärka och
förbättra den interna kommunika
tionen. Vi kommer att arbeta vidare
med resultaten under kommande år.
Skogsstyrelsen har också arbetat
målinriktat med att stärka vi-känslan
inom organisationen med hjälp av
flera olika aktiviteter och metoder.
I början av året lanserade Skogs
styrelsen ett nytt intranät som på ett
tydligare sätt stödjer myndighetens
processorienterade arbetssätt.
TILLGÄNGLIGHET

Genomslag i massmedia

Det massmediala genomslaget i form
av räckvidd har haft en positiv trend
sedan 2016, se figur 7:1. Det har ökat
Skogsstyrelsens möjligheter att göra
skogspolitiken och myndighetens
arbete och ståndpunkter kända för
skogsägare och en bredare allmänhet.

Vi arbetar kontinuerligt med att
göra det lättare för besökarna på vår
webbplats att ta del av innehållet.
Under år 2019 har arbetet bland
annat handlat om att tillgänglighets
anpassa webbsidor och dokument
utifrån kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

(DOS-lagen)[1]. Arbetet med detta
kommer att fortsätta även under
2020.
JÄMSTÄLLDHET

Skogsstyrelsen eftersträvar en jäm
ställd kommunikation där vi lyfter
fram såväl kvinnor som män i vår
interna och externa kommunikation.
Under år 2019 var det större
andel män än kvinnor bland de tales
personer för Skogsstyrelsen som fått
genomslag i media. Av de tio perso
ner som synts mest är fyra kvinnor.
Generaldirektören har haft klart
störst genomslag. Skogsstyrelsens
ambition är att jämna ut obalansen
i könsfördelningen bland dem som
representerar myndigheten i media
så långt det är möjligt.
Vi strävar också efter att öka ande
len kvinnor som intervjuas och som
förekommer på bild i tidningen Skogs
eko. Under år 2019 var 30 procent av
de intervjuade personerna kvinnor
och 70 procent var män. Obalansen
speglar den svenska skogsbranschen
där de flesta experter, forskare och
yrkesverksamma inom skogsbruket
för närvarande är män.

1 Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
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Granbarkborrefrågan har varit stor under år 2019, såväl internt som externt. Kommunikationen har framför allt utgått från samverkans
projektet Stoppa borrarna, som är inriktat på råd till skogsägare och kunskapsspridning till alla berörda aktörer.

TA B E L L 7 : 2 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , K O M M U N I K AT I O N .
Å RSA R B E TS K RA F T E R , I N T Ä KT E R O C H KOST N A D E R

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

9

8

9

Årsarbetskraft, män

3

3

3

Årsarbetskraft, kvinnor
Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

ÅRSREDOVISNING 2019

6

5

6

13 961

13 328

14 579

104

17

166

-14 065

-13 345

-14 745

0

0

0
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KAPITEL 8

OMRÅD ESS KY D D

Formellt skydd av skyddsvärda miljöer, tillsammans med bevarandeåtgärder i dem,
är viktiga byggstenar i ett hållbart nyttjande av den svenska skogen med bibehållen
mångfald. Tillgängliga medel är dock inte tillräckliga för att nå de uppsatta politiska
målen för formellt skydd och naturvårdande skötsel.

S

kogsstyrelsen prioriterar
områden med de högsta
bevarandevärdena för formellt
skydd liksom de områdesskydd som
har störst behov av skötsel. Arbetet
sker i nära dialog med berörda
markägare.

TA B E L L 8 : 1 . F O R M E L L T S K Y D D T I L L F Ö L J D AV I N T R E S S E A N M Ä L N I N G A R

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN OCH

Antal och areal skogsmark som formellt skyddats under år 2019 respektive 2016, 2017 och 2018 genom biotopskyddsområden
eller naturvårdsavtal till följd av intresseanmälningar från markägare.

NATURVÅRDSAVTAL – BILDANDE

Antal biotopskyddsområden

Areal biotopskyddsområden

Antal naturvårdsavtal

Areal naturvårdsavtal

2019 [1]

38

222 hektar

10

37 hektar

2018

73

409 hektar

27

264 hektar

2017

44

200 hektar

19

106 hektar

2016

19

74 hektar

8

25 hektar

År

AV FORMELLT SKYDD

Anslaget för skydd av värdefulla
skogar minskade kraftigt inför år
2019 jämfört med år 2018, även om
den förstärkning av anslaget som
kom under sommaren dämpade
minskningen.
Anslaget utnyttjades nästan
helt och hållet trots ett uppehåll i
områdesskyddsbildandet i början
av året till följd av oklara budget
förutsättningar. Återstående anslag
kan nyttjas under 2020. Det sena
anslagstillskottet, liksom utebliven
dom rörande intrångsersättningens
nivå vid nekat tillstånd till avverk
ning ovan gränsen för fjällnära, inne
bar att styrningen av områdesskydds
arbetet komplicerades väsentligt.
Behovet av ekonomisk ersättning
för formellt skydd av skogsmark med
höga naturvärden är fortsatt mycket
stort och ställer krav på urval och

prioritering av områden. Eftersom
det råder fortsatt oklarhet om vilken
ersättning markägare har rätt till
vid vissa artskyddsärenden liksom
då tillstånd om avverkning ovan
gränsen för fjällnära nekas behöver
betydande delar av myndighetens
anslag reserveras tillsvidare för
dessa ändamål, se vidare kapitel 15
Finansiell redovisning.
Naturvärdeskvaliteten i de arealer
som skyddats med naturvårdsavtal
eller som biotopskyddsområden
nedan fjällnära skog ligger på en
fortsatt hög nivå. Det är helt i linje
med intentionerna om ett värde
baserat formellt skydd.
Omfattningen av biotopskydds
områden och naturvårdsavtal som
bildats till följd av markägares
intresseanmälningar om formellt
skydd har inte ökat i antal eller

areal jämfört med senaste tre åren.
Det är ett direkt resultat av att
anslaget har minskat.
Andelen bildade områdesskydd
som utgår ifrån en markägares
intresseanmälan har däremot ökat
sedan år 2016 och uppgår till drygt
20 procent år 2019[1].
Under år 2019 har Skogsstyrelsen
bildat formellt skydd på nyckel
biotopsrika brukningsenheter.
Tillsammans med 2016, 2017 och
2018 års verksamhet innebär det att
Skogsstyrelsen skyddat 4 450 hektar[1]
av det gemensamma mål om minst
12 000 hektar nyckelbiotoper som
Skogsstyrelsen och Naturvårdsver
ket angivit för perioden 2016–2020
i nationella strategin för formellt
skydd av skog[2].

1 Uppgifterna om antal och areal biotopskydd och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under år 2019 är preliminära.
Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna i ett statistiskt meddelande under våren 2020.
2 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog.
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”Skogsstyrelsen
prioriterar
områden med de
högsta bevarande
värdena för
formellt skydd
liksom de områdesskydd som har
störst behov av
skötsel. Arbetet
sker i nära dialog
med berörda
markägare.”
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BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN

TA B E L L 8 : 2 . N Y T TJ A N D E AV S K Ö T S E L A N S L A G E T

OCH NATURVÅRDSAVTAL
– NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Årets arbete med naturvårdande
skötsel kunde inte genomföras enligt
tidplan. Med kort varsel sänktes
tilldelningen på den anslagspost som
bland annat används för att finansiera
kostnader för naturvårdande skötsel.
En av konsekvenserna blev att myn
digheten i början av år 2019 stoppade
all handläggning av naturvårdande
skötsel i skyddade områden. Stoppet
hävdes först i april. Sänkningen av
anslaget ledde under året till brist på
personal med erforderlig kompetens.
Dessutom har arbetet med bekämp
ning av granbarkborre, framförallt
under sommarhalvåret, krävt perso
nalresurser från det ordinarie natur
vårdande skötselarbetet. Merparten
av årets skötselarbete genomfördes
därför under årets sista månader.
Trots brist på personal och medel
tecknade Skogsstyrelsen uppdrags
avtal för naturvårdande skötsel
för 11,7 mnkr. Målet var 10 mnkr.
Ersättningar för genomförda skötsel
åtgärder om 9,2 mnkr betalades ut.
Även där var målet 10 mnkr, vilket
innebär en måluppfyllelse på 92
procent. Se tabell 8:2.
Under år 2019 har resultatet från
den landsomfattande kartläggningen
av skötselbehov i områdesskydd
kvalitetsgranskats, analyserats och
gjorts tillgängligt som planerings
underlag för Skogsstyrelsens hand
läggare. Kartläggningen visar att
58 procent av de områdesskydd som
Skogsstyrelsen förvaltar har behov
av skötsel. I absoluta tal innebär det
nästan 8 000 områdesskydd.
Behoven är inte jämnt fördelade
över landet. Fler områden i södra
Sverige har behov av skötsel än i
norr, se tabell 8:3, och skötsel
behoven är generellt mer
brådskande i söder, se tabell 8:4.
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Belopp, kr

2019

2018

Tecknade avtal för genomförande av skötsel

11 743 435

13 978 670

Utbetalda medel för skötsel genomförd under året
som belastar anslaget 1.2 ap 2

9 163 435

3 264 548

708 736

0

Tecknade avtal och utbetalda medel för naturvårdande skötsel
med anledning av granbarkborre

TA B E L L 8 : 3 . A N D E L O M R Å D E S S K Y D D M E D S K Ö T S E L B E H OV 2 0 1 9

Skötselbehov
Andel, %

Sverige

Region Syd

Region Mitt

Region Nord

57,51%

71,12%

52,54%

42,86%

TA B E L L 8 : 4 . A N TA L O M R Å D E S S K Y D D M E D S K Ö T S E L B E H OV I N O M 1 0 Å R

Skötselbehov

Sverige

Region Syd

Region Mitt

Region Nord

inom 1-5 år

4267

2018

1679

571

inom 5-10 år

2372

1166

903

303

Totalt inom 10 år

6639

3184

2581

874

TA B E L L 8 : 5 . A N TA L H E K TA R B I O T O P S K Y D D S O M R Å D E N O C H N AT U R V Å R D S AV TA L

Antal hektar skogsmark, per år
Skyddsform

2019

Biotopskyddsområden
Naturvårdsavtal

2018

2017

1 091

1 921

1 280

271

1 105

1 071

TA B E L L 8 : 6 . KO S T N A D E R F Ö R A R B E T E S A M T B E S LU TA D E R S Ä T T N I N G
V I D B I L D A N D E AV F O R M E L L T S K Y D D, P E R I O D E N 2 0 1 7– 2 0 1 9 *

2019

2018

2017

Administrativ kostnad (tkr)

40 593

52 466

47 325

Beslutad ersättning (tkr)

174 703

317 914

211 079

Hektar nya BS och NVA

1 362

3 026

2 351

Antal nya BS och NVA

234

424

362

Administrativ kostnad/hektar (tkr)

29,8

17,3

20,1

Administrativ kostnad/ärende (tkr)

173,5

123,7

130,7

*) Uppgifterna om antal och areal biotopskydd och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under år 2019 är preliminära.
Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna i ett statistiskt
meddelande under våren 2020.

Underlaget från kartläggningen ger
nödvändiga förutsättningar för det
framtida arbetet med naturvårdande
skötsel i de skyddade områdena.
Resultatet ligger till grund för
prioritering av vidare arbete och

myndighetens fördelning av resurser
för verksamheten.
Dessutom kommer resultatet vara
en viktig grund för att ta fram en
nationell skötselstrategi tillsammans
med Naturvårdsverket.
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ÅTGÄRDSPROGRAM
VITRYGGIG HACKSPETT

I maj 2017 fastställde Naturvårds
verket tillsammans med Skogs
styrelsen ett åtgärdsprogram för
vitryggig hackspett för perioden
2017–2021. Arbetet med bevarandet
av den vitryggiga hackspetten inom
åtgärdsprogrammet har fortsatt
framför allt i det mellansvenska
stråket, från Dalsland i väster till
Uppland i öster.
Under år 2019 har ett tidigare
ingånget naturvårdsavtal, det så
kallade vitryggsavtalet med Bergvik,
kvalitetssäkrats och delats upp i flera
avtal. Avtalens syfte har även gåtts
igenom med markägare och avtalen
är inskrivna av Lantmäteriet.
ADMINISTRATIVA KOSTNADER FÖR
BILDANDE AV FORMELLT SKYDD

Vitryggig hackspett

MÅLUPPFYLLELSE LEVANDE
SKOGAR – FORMELLT SKYDD

Hittills har Skogsstyrelsen beslutat
om knappt 31 800 hektar biotop
skyddsområden och knappt 39 100
hektar naturvårdsavtal sedan
1993[3]. Av etappmålet för formellt
skydd av skogsmark under perioden
2012–2020 återstår för Skogs
styrelsen knappt hälften av den areal

som myndigheten förväntas skydda
i enlighet med den nationella strate
gin för formellt skydd av skog[4].
Med nuvarande anslagsnivå kom
mer Skogsstyrelsen inte att kunna
bidra som förväntat till de i strategin
beslutade målen om formellt skydd.
Se antal hektar biotopskyddsområden
och naturvårdsavtal 2017-2019 i
tabell 8:5.

TA B E L L 8 : 7. V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , O M R Å D E S S K Y D D.
Å R SA R B E TS K R A F T E R , I N T Ä KT E R O C H KO ST N A D E R , T K R

2019

2018

2017

47

82

53

Årsarbetskraft, män

27

46

35

Årsarbetskraft, kvinnor

20

36

18

Intäkter av anslag 1:2

268 410

457 458

258 029

Intäkter av anslag 1:1

9 857

23 048

11 750

Årsarbetskraft, totalt

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

435

290

552

-278 702

-480 796

-270 331

0

0

0

De administrativa kostnaderna för
Skogsstyrelsen, angivna som kostnad
per hektar samt kostnad per ärende,
var under år 2019 på en högre nivå
än år 2017 och år 2018.
I de administrativa kostnaderna
återfinns inte kostnader för hand
läggning av naturvårdande åtgärder
i tidigare skyddade områden under
år 2019. I de administrativa kost
naderna återfinns inte kostnader
för handläggning av naturvårdande
åtgärder i tidigare skyddade områ
den under år 2018. Se tabell 8:6.

3 Uppgifterna om antal och areal biotopskydd och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under år 2019 är preliminära.
Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna i ett statistiskt meddelande under våren 2020.
4 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog.
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EKO N O M I S KT ST Ö D

Stöden som Skogsstyrelsen hanterade under år 2019 bidrar till miljömålen genom
åtgärder i skogen, kompetensutveckling och samarbete. Under året har Skogsstyrelsen
även betalat ut ett stöd för att kompensera skogsbruket efter 2018 års skogsbränder.

MILJÖVÅRDSÅTGÄRDER (NOKÅS)
SAMT ÄDELLÖVSKOGSBRUK

Efterfrågan på stöd till natur- och
kulturmiljövårdsåtgärder (Nokås) var
låg även under år 2019. Det berodde
på att många av de åtgärder som
tidigare genomfördes med Nokåsstödet under året istället genomför
des med stödet Skogens miljövärden
inom landsbygdsprogrammet.
Andra faktorer som påverkade
efterfrågan var skogsbrukets fokus
på granbarkborreproblematiken och
att Skogsstyrelsen under år 2019 av
resursskäl hade svårt att prioritera
rådgivning om stöden. Samtidigt
gav den låga efterfrågan på Nokåsstöd utrymme för ökad volym inom
stödet till ädellövskogsbruk. Det var
rikligt med bokollon under året och
vi fick många ansökningar om markberedning för att föryngra bokskog.
Anslaget för utbetalning utnyttjades
inte fullt ut under år 2019 eftersom

nivån på ansökan av utbetalningar
under året var låg. Vi arbetade med
åtgärder för att öka intresset för
stöden och såg under andra halvåret
en ökning i antalet stödansökningar.
814 ansökningar om stöd inkom
under år 2019, att jämföra med 553
ansökningar år 2018. För mer infor
mation, se tabeller 9:2, 9:3 och 9:4.

Foto: Yaman Albobol

STÖD TILL NATUR- OCH KULTUR

LANDSBYGDSPROGRAMMET
2014–2020 (LBP)

Stöden inom landsbygdsprogram
met 2014–2020 öppnades under
våren 2016 för ansökningar. För
samtliga stöd har vi hittills använt
oss av ansökningsomgångar, där
ansökningar inkomna under samma
period prioriteras mot varandra
och konkurrerar om ett på förhand
utlyst stödbelopp. Inledningsvis var
intresset för stöden och inflödet
av ansökningar mycket stort, men
de följande åren har antalet ansök
ningar minskat. Under 2019 ökade

Det var rikligt med bokollon under 2019 och
Skogsstyrelsen fick många ansökningar om
markberedning för att föryngra bokskog.

vi med hjälp av marknadsförings
insatser intresset för stödet Skogens
miljövärden. Samtidigt var intresset
för stödet till Samarbete om miljö
mycket svagt. Under året gjordes
därför en programändring, där
12 mnkr flyttades från stödet för
Samarbete inom miljö varav
10 mnkr till Skogens miljövärden
och 2 mnkr till stödet för rådgivning
om Skogens miljövärden.

TA B E L L 9 : 1 . Ö V E R S I K T AV D E O L I K A S T Ö D S K O G S S T Y R E L S E N H A N T E R AT U N D E R Å R 2 0 1 9
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Stöd

Benämning

Syfte

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Nokås

Bidrar till miljömålet levande skogar genom stöd till aktiva skötsel
åtgärder 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.

Landsbygdsprogrammet
2014–2020 (Skogsstyrelsen
har fyra skogliga stöd)

• Kompetensutveckling och 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 inom miljö.

Stöd till skogsbruket i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län efter bränderna 2018

Stöd för upparbetning av skadat virke, utmärkning av
brandskadade fastighetsgränser och anläggning av lagringsplatser och sanering av industri

Kompensera drabbade i skogsbruket för skador med anledning av
bränderna sommaren 2018.

SKOGSSTYRELSEN
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Foto: Most Photos

KAPITEL 9: EKONOMISKT STÖD

”Regeringen beslutade
i början av år 2019 en
förordning om stöd till
åtgärder efter 2018 års
skogsbränder. Totalt
anslogs 72 mnkr.”
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SKOGENS MILJÖVÄRDEN

STÖD FÖR KOMPETENS-

– LBP 2014–2020

UTVECKLING – INFORMATION

Total budget för stödet är 109,25
mnkr. Stödet ges i form av fasta
ersättningar per hektar, löpmeter
eller per styck. Se tabell 9:5.
24 procent av de privata mark
ägare som sökt och beviljats stödet
Skogens miljövärden är kvinnor och
76 procent är män, se tabell 9:6.
Siffran stämmer väl överens med
andelen kvinnor respektive män som
fått rådgivning om stödet under år
2019, se vidare kapitel 6 Rådgivning.

LBP 2014–2020

hur beviljade ansökningar fördelas
på dessa ämnesområden. Den totala
budgeten för stödet under program
perioden var 12 mnkr.

Stödet ges till kortare informations
aktiviteter som skogsdagar, skogs
kvällar och deltagande i mässor.
Även framtagande av broschyrer,
film och webbinformation ryms
inom stödet. Målgruppen ska vara
”verksamma i skogsbruket”.
Skogsstyrelsen har i handlings
planen för programmet identifierat
sju ämnesområden som stödet
prioriteras till. I tabell 9:7 redovisas

STÖD FÖR KOMPETENSUTVECKLING – UTBILDNING
LBP 2014–2020

Stödet ges till kurser, studieresor
och workshops. Under år 2019 hade
vi en utlysning på 7,5 mnkr som
resulterade i inkomna ansökningar
på 12,1 mnkr. I tabell 9:8 redovi
sas totalt beviljade ansökningar

TA B E L L 9 : 2 . B E V I L J A D E O C H U T B E TA L A D E S T Ö D
I N O M N O K Å S O C H Ä D E L L Ö VS KO G S B RU K , M N K R

2019
Stödform

Beviljade

2018
Utbetalade

Beviljade

6,0

2017
Utbetalade

10,1

Beviljade
7,4

Utbetalade

Nokås

5,8

10,4

10,1

Ädellöv

23,3

13,9

18,0

14,0

24,6

11,3

Summa

29,1

19,9

28,1

21,4

35,0

21,4

TA B E L L 9 : 3 . N O K Å S , F Ö R D E L N I N G P Å M I L J Ö V Ä R D E N S O M F R Ä M J A S , H E K TA R

2019
Miljövärde

Beviljade

Biologisk mångfald

2018
Utbetalade

Beviljade

2017
Utbetalade

Beviljade

Utbetalade

84

311

382

380

611

972

Vattenmiljö

2

34

58

10

33

21

Kulturmiljö

2

3

6

17

51

48

Biologiskt kulturarv

0

8

24

21

21

39

Landskapsbild/friluftsliv

52

47

54

31

26

21

Övrigt

89

76

31

29

80

57

229

479

555

488

822

1 158

Summa

TA B E L L 9 : 4 . Ä D E L L Ö V S K O G , F Ö R D E L N I N G P Å Å T G Ä R D E R , H E K TA R

2019
Åtgärd
Föryngring

2018
Utbetalade

Beviljade

2017
Utbetalade

Beviljade

Utbetalade

899

283

232

769

1 226

743

Gräsrensning

80

68

135

150

205

172

Hjälpplantering

43

29

38

14

38

38

Stängselvård

156

109

55

33

77

64

Övrig återväxtvård

139

63

68

88

135

130

Röjning

1755

1463

1 545

1290

2 317

1 815

Nyanläggning

242

215

243

177

281

70

6

11

1

5

17

4

Framgallring
Nedtagning av stängsel
Summa
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Beviljade
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126

89

107

113

130

81

3446

2330

2 424

2 639

4 426

3 117
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fördelade på ämnesområde sedan
stödet öppnade år 2016. Budget för
stödet är 63 mnkr.

helt av Skogsstyrelsen i egen regi.
Budget för stödet är 27,49 mnkr.
Se tabell 9:9.

STÖD FÖR RÅDGIVNING

STÖD FÖR SAMARBETE

LBP 2014–2020

INOM MILJÖ LBP 2014–2020

Rådgivning ges direkt till skogs
ägaren på den egna fastigheten med
syfte att ge råd om naturvårdande
skötsel i frivilliga avsättningar.
Skogsägaren får ett rådgivnings-
kvitto och kan sedan söka stödet
Skogens miljövärden för att utföra
åtgärderna. Rådgivningen genomförs

Syftet med stödet är att skogs
bruket genom samarbeten med
landskapsperspektiv ska utveckla
skogsskötseln för bättre hänsyn till
skogens miljövärden samtidigt som
produktionen av biomassa kan öka.
Intresset för stödet har varit svagt
då det upplevs som administrativt

TA B E L L 9 : 5 . S K O G E N S M I L J Ö V Ä R D E N
– S T Ö D B E V I L J AT F Ö R O L I K A Å T G Ä R D E R

Totalt beviljat per åtgärd
2016-01-01 – 2019-12-31

Belopp, kr

Beviljade ansökningar
2016–2019

Bränningar

1 729 hektar

17 313 800

Privata markägare, kvinnor

Sköta natur och kultur

7 885 hektar

70 781 100

Privata markägare, män

Gallra fram lövrik skog

1 173 hektar

10 039 700

Bolag, stiftelser med mera.

301 hektar

2 708 100

350 styck

455 000

6 717 meter

57 095

Rensa kulturmiljö
Rensa stenmur
Våtmark

21 hektar

101 663 795

TA B E L L 9 : 7. S T Ö D F Ö R K O M P E T E N S U T V E C K L I N G
I N F O R M AT I O N L B P 2 0 1 4 – 2 0 2 0

Antal
projekt

Beviljat mnkr,
2019-12-31

Minska markskador

3

1,7

Viltstam i balans

4

2,9

Skogens påverkan på vatten

7

2,6

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och
sociala värden samt kulturmiljön

6

3,2

Förebygga effekter av klimatpåverkan

1

0,9

Minskad försurning

0

0

Ökad biologisk mångfald i skogen

2

0,6

23

12,1

SUMMA

TA B E L L 9 : 9 . S T Ö D F Ö R R Å D G I V N I N G
LBP 2014–2020

Stöd
Rådgivning om Skogens miljövärden
Fortbildning av rådgivare

ÅRSREDOVISNING 2019

Handläggningstiderna för stödärenden
påverkas av ett antal faktorer. För
stöden inom landsbygdsprogrammet
ger utlysningar och ansöknings
omgångar automatiskt en längre
handläggningstid. För dessa påbörjas

Antal
347
1 103
362

Summa

1 812

TA B E L L 9 : 8 . S T Ö D F Ö R K O M P E T E N S U T V E C K L I N G
UTBILDNING LBP 2014–2020

309 000

Summa

Prioriterat område

HANDLÄGGNINGSTIDER

TA B E L L 9 : 6 . S K O G E N S M I L J Ö V Ä R D E N

Omfattning

Gallra fram ädellöv

krångligt att söka. Efter en program
ändring under år 2019 har budgeten
sänkts från 50,4 mnkr till 38,4 mnkr.
I landsbygdsprogrammet anges ett
antal prioriterade ämnesområden att
samarbeta kring. Se tabell 9:10.

Beviljat mnkr
2019-12-31

Förväntat
antal deltagare

26,89

4 380

0,6

45

Antal
projekt

Beviljat mnkr,
2019-12-31

Minska markskador

7

10,0

Viltstam i balans

6

9,7

Skogens påverkan på vatten

6

10,7

Skogsskötsel med hänsyn till miljö och
sociala värden samt kulturmiljön

6

3,1

Förebygga effekter av klimatpåverkan

1

4,5

Prioriterat område

Minskad försurning

1

1,9

Ökad biologisk mångfald i skogen

6

16,0

33

55,7

Antal
projekt

Beviljat mnkr,
2019-12-31

Gränsutmärkning

3

10,8

Viltförvaltning

3

4,7

Adaptiv skogsskötsel

6

8,3

Vattenförvaltning

0

0

SUMMA
TA B E L L 9 : 1 0 . S T Ö D F Ö R S A M A R B E T E
INOM MILJÖ LBP 2014–2020

Prioriterat område

Planering och projektering
av skogsbilvägar
SUMMA

1

2,0

13

25,9
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Foto:Adobe Stock

inte handläggningen förrän samt
liga ansökningar från en utlysning/
ansökningsomgång, cirka 3 måna
der, inkommit då de konkurrerar om
samma utlysta stödbelopp.
Vi jobbar kontinuerligt med att
följa handläggningstiderna. Utma
ningen ligger i att bemanna hand
läggningen samtidigt som inflödet
kan variera starkt både inom år och
mellan år. Kvalitén på ansökning
arna påverkar också handläggnings
tiden varför även blanketter och
instruktioner hela tiden behöver
förbättras så att sökande kan göra
rätt från början och därmed undvika
att värdefull tid går till att komplet
tera ansökan. Se tabell 9:11.
SKOGSBRÄNDERNA I GÄVLEBORGS,
DALARNAS OCH JÄMTLANDS LÄN
SOMMAREN 2018

Skogsstyrelsen administrerade
under året ett ekonomiskt stöd till
skogsbruket efter 2018 års skogs
bränder och arbetade även med
rådgivning, inventering och med
att samordna skogsbrukets insatser
efter bränderna.
ARBETE MED RÅDGIVNING,
INFORMATION, INVENTERING
OCH SAMVERKAN

Skogsstyrelsens arbete med konse
kvenserna av 2018 års skogsbränder
anpassades utifrån länens olika
förutsättningar. Under år 2019
fortsatte vi samverka med berörda
skogsägare, yrkesverksamma,
skogssektorn, länsstyrelser och
kommuner. Detta utöver vårt ordi
narie arbete med handläggning av
avverkningsanmälningar, tillsyn och
samverkan med andra myndigheter
kopplat till svar på remisser.
Bra dialog är en nyckel till fram
gång. Vi har stöttat och bjudit in till
regelbundna möten och informerat
genom lättillgängliga faktablad som
varit uppskattade av yrkesverksamma
56
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Skogsstyrelsens arbete med konsekvenserna av 2018 års skogsbränder anpassades utifrån
länens olika förutsättningar. Under år 2019 fortsatte vi samverka med berörda skogsägare,
yrkesverksamma, skogssektorn, länsstyrelser och kommuner. Under 2020 fortsätter arbetet
i brandområdena med att informera, stödja och samverka.

och skogsägare. Faktabladen hand
lade om risker att röra sig i skog och
mark efter brand, miljöhänsyn i
bränd skog, föryngring, vägar, hän
syn till forn- och kulturlämningar,
potentiella skadegörare med mera.
Vi arbetade med kompetensupp
byggnad via föreläsningar och semi
narier som i första hand riktades mot
markägare och tjänstemän.
Skogsstyrelsen inventerade också
vägar som stöd till Trafikverket,
informerade om det ekonomiska
stöd som fanns att söka, hjälpte
Länsstyrelsen i Gävleborg med
värdering av skogen i begränsnings
linjerna (områden som uppkom som
tilltänkta brandgator). Vi infor
merade om säkerhetsarbete för att
förekomma olyckor i brandskogarna.
Inga olyckor har hittills skett inom
brandområdena men risken för träd
fällning är fortfarande förhöjd.
Skogsstyrelsen har arbetat med
metodutveckling för att dokumentera/

inventera och återkoppla miljöhänsyn
i samband med avverkning i brandom
rådet. Vi återkopplade resultaten till
respektive företag med stöd av bilder
och filmer tagna av drönare.
Flera uppföljningsytor anlades i
samarbete med skogsbruket, bland
annat med avseende på utveckling
av brandljud, självföryngring av
contortatall, naturlig föryngring i
hägn kontra plantering utanför hägn
och utvecklingen av brandpåverkade
biotopskydd.
Skogsstyrelsen gjorde även mindre
förbättringar i rutinerna för bered
skap för skogsbrand. Under 2020
fortsätter arbetet i brandområdena
med att informera, stödja och
samverka.
EKONOMISKT STÖD
EFTER BRÄNDERNA

Regeringen beslutade i början
av år 2019 en förordning om
stöd till åtgärder efter 2018 års
ÅRSREDOVISNING 2019
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skogsbränder[1]. Totalt anslogs 72
mnkr. Stödet kunde sökas fram till
den 1 november och utbetalning av
stöden skedde fram till 31 december.
De fastighetsägare som drabbats
av brand i de tre länen fick två brev
med information om möjligheten att
söka stöd. Totalt fick Skogsstyrelsen

in 103 ansökningar. Därutöver
hanterade Trafikverket 19 ansök
ningar för att reparera och förstärka
skogsbilvägar. Volymen ansökta stöd
var betydligt lägre än de medel som
anslagits. Vi har i nuläget inget svar
på vad det beror på. En analys ska
göras under år 2020.

När det gäller stöd till lagrings
plats och sanering av industri har
stödet begränsats av statsstöds
reglerna. Därmed fick ingen stöd
mottagare mer än cirka 2 mnkr i
stöd.

TA B E L L 9 : 1 1 . H A N D L Ä G G N I N G S T I D E R F Ö R S T Ö D Ä R E N D E N

Genomsnittlig handläggningstid, antal dagar
Stöd

2019

Nokås/Ädellövskogsbruk - ansökan om stöd
Nokås/Ädellövskogsbruk - ansökan om utbetalning
Skogens miljövärden - ansökan om stöd (LBP)

2018
84

Antal dagar

2017
120

Mål
166

90

32

39

25

60

222

371

257

80% inom 180 dagar

Skogens miljövärden - ansökan om utbetalning (LBP)

96

115

148

80 % inom 120 dagar

Samarbete och kompetensutveckling - ansökan om stöd (LBP)

173

161

120

80% inom 180 dagar

Samarbete och kompetensutveckling - ansökan om utbetalning (LBP)

116

141

76

80 % inom 120 dagar

TA B E L L 9 : 1 2 . B E V I L J AT S T Ö D E F T E R 2 0 1 8 Å R S S K O G S B R Ä N D E R

Omfattning

Utbetalt, mnkr
2019-12-31

Avverkning och transport av energived

280 028 m3fub

14

Avverkning och transport av sågtimmer, stolp med mera

215 994 m fub

4,3

Totalt avverkning och transport

496 022 m fub

18,3

44

Utmärkning av fastighetsgränser

216,6 kilometer

0,3

3

2 ansökningar lagringsplatser
3 ansökningar sågverk/industri

3,1

10

19 projekt

10,2

15

31,9

72

Stöd

Lagringsplatser och sanering av industri
Förstärkning och reparation av skogsbilvägar (Trafikverket)

3
3

Summa

Anslagen
budget, mnkr

TA B E L L 9 : 1 3 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , E K O N O M I S K T S T Ö D. Å R S A R B E T S K R A F T E R , I N T Ä K T E R O C H K O S T N A D E R

Årsarbetskraft, totalt

2019

2018

2017

28

24

29

Årsarbetskraft, män

12

11

16

Årsarbetskraft, kvinnor

16

13

13

6 472

4 939

5 844

13 633

13 196

12 508

8 546

6 218

7 928

Intäkter av anslag 1:2
Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet)
Intäkter av anslag 1:1 (Övrigt)
Övriga intäkter
Kostnader

383

355

179

-29 034

-24 708

-26 459

0

0

0

Från statsbudgeten för finansiering av bidrag anslag 1:2

Resultat

62 072

52 253

21 940

Lämnade bidrag

-62 072

-52 253

-21 940

1 Förordning (SFS 2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län
ÅRSREDOVISNING 2019
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KAPITEL 10

ÄREND E H AN D L ÄGG NI NG O C H T I L LSYN

S

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

ÄRENDEHANDLÄGGNING
Handläggning av avverkningsärenden

Skogsstyrelsen får kännedom om
planerade avverkningar genom de
avverkningsanmälningar och
ansökningar om avverkningstillstånd
som kommer in till myndigheten.
Handläggningen av avverknings
ärenden sker lokalt av medarbetare
på Skogsstyrelsens 22 distrikt.
Till stöd för handläggningen
används material från myndighet
ens egna inventeringar, men även
geodata från andra myndigheter
som länsstyrelserna och Riks
antikvarieämbetet. En sammanvägd
bedömning av tillgänglig geodata
och den hänsyn som redovisats i
anmälan eller ansökan avgör om
Skogsstyrelsen initierar tillsyn i det
aktuella ärendet.
En liten andel avverknings
ärenden som anmäls till Skogs
styrelsen handläggs automatiskt.
Ökad automatgranskning ger mer
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tid för ärenden där vi ser att behovet
av manuell granskning är stort.
Under 2019 har Skogsstyrelsen
gjort vissa förändringar för att fler
ärenden ska handläggas automatiskt,
ett effektiviseringsarbete som kom
mer att fortsätta.
Under år 2019 inkom fyra procent
färre anmälningar och ansökningar
om tillstånd till avverkning än under
år 2018. Av dessa anmälningar och
ansökningar gällde 64 451 föryng
ringsavverkning, medan 2 786 avsåg
avverkning för annat ändamål än
virkesproduktion samt avverkning
för att utveckla och bevara naturoch kulturmiljövärden.
Ansökningar om dispens
från sexveckorsregeln
på grund av skogsskador

Den torra sommaren 2018 inne
bar stora granbarkborreangrepp i
framförallt södra Sverige. Angreppen
fortsatte även 2019. Skogsstyrelsen
har därför hanterat en stor mängd
ärenden i områdena med skador
av granbarkborre. Normalt får en
avverkning inte påbörjas innan
sex veckor passerat från det att

Foto: Most Photos

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

Under år 2019 inkom fyra procent färre
anmälningar och ansökningar om tillstånd
till avverkning än under år 2018.

anmälan om avverkning inkommit
till Skogsstyrelsen. Under år 2019
har vi gett dispens från denna regel
och tillåtit att avverkning påbörjats
tidigare i 16 procent av de anmälda
avverkningarna.
I region Syd där problemen med
granbarkborre är störst är samma
siffra ännu högre, nära 26 procent.
I region Mitt som drabbades av
stormen Alfrida i början av 2019 och
som också påverkats av granbark
borren är siffran 16 procent. I region
Nord, där problemen med granbark
borre är mindre och där ingen storm
inträffat, är denna siffra betydligt
lägre, under två procent.

TA B E L L 1 0 : 1 . A N M Ä L N I N G A R O C H
A N S Ö K N I N G A R O M F Ö R Y N G R I N G S AV V E R K N I N G

Resultat
Anmälningar och ansökningar
om föryngringsavverkning

2019

Medel
2016-2018

2018

2017

2016

64 451

62 660

66 439

61 466

60 077
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”Handläggning av
avverkningsärenden,
med efterföljande
tillsyn enligt skogs
vårdslagen och
miljöbalken, till
hör Skogsstyrelsens
mest omfattande
arbetsuppgifter.”
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Handläggning av ansökningar om
avverkning i fjällnära skog

FIGUR 10:2. FÖRDELNING
AV V E R K N I N G S Ä R E N D E N 2 0 1 9

Under år 2019 har 273 ansökningar
om föryngringsavverkning, avverk
ning för annat ändamål och avverk
ning för att bevara och utveckla
naturvärden eller för att möjliggöra
försöksverksamhet i fjällnära skog
kommit in till Skogsstyrelsen.

TA B E L L 1 0 : 3 . A N M Ä L N I N G A R O C H
A N S Ö K N I N G A R O M AV V E R K N I N G 2 0 1 9

Avverkningsärenden

Mina
sidor

Blanketter

Antal

%

Blanketter

12 522

18,62

Skogsärenden för företag

49 805

74,07

4 910

7,30

Mina sidor

Skogsärenden
för företag

Under år 2019 meddelades
• 180 beslut om tillstånd till avverkning,
• 22 beslut om tillstånd till viss avverk-

TA B E L L 1 0 : 4 . K O S T N A D P E R Ä R E N D E F Ö R H A N D L Ä G G N I N G , K R

ning men med begränsningar och
• 23 beslut om avslag till ansökt
avverkning.

Begränsningarna och avslagen har
oftast sin grund i att avverkningen
är oförenlig med intressen som är av
väsentlig betydelse för naturvården
eller kulturmiljövården.

Anmälan om avverkning och anmälan om samråd
Ansökan om avverkning

i ädellövskog

Skogsstyrelsen har under år 2019
även tagit emot 375 ansökningar om
tillstånd till avverkning i ädellövskog.
Nästan alla dessa är ansökningar om
föryngringsavverkning, men enstaka
ansökningar gäller avverkning för
annat ändamål och avverkning för att
bevara och utveckla naturvärden eller
för att möjliggöra försöksverksamhet.
Under år 2019 har tillstånd lämnats
till åtgärden i samtliga ärenden som
hanterats. I samband med tillstånd
till föryngringsavverkning villkoras
hur avverkning och föryngring ska
genomföras.
Kostnader för handläggning

När en anmälan om avverkning är
inlämnad till Skogsstyrelsen har
vi sex veckor på oss att handlägga
anmälan innan det är tillåtet att
påbörja avverkningen. För det stora
flertalet anmälningar som kommer
in är sex veckor en tillräckligt lång
tid för handläggning. En del ärenden
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2018

2017

603

514

539

5 019

4 266

2 874

TA B E L L 1 0 : 5 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , Ä R E N D E H A N D L Ä G G N I N G .
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2019

Handläggning av ansökningar

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

54

53

49

Årsarbetskraft, män

36

34

33

Årsarbetskraft, kvinnor
Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

kräver däremot mycket arbete,
exempelvis fältbesök och kontakter
med andra myndigheter, vilket gör
det svårt att hinna med hela hand
läggningen inom de angivna sex
veckorna. Under åren 2017 till 2019
var det i genomsnitt mellan 700 och
740 ärenden per månad som ännu
inte fått status handlagt sex veckor
efter att anmälan om avverkning
kommit in till Skogsstyrelsen.
För ansökningar om avverkning i
fjällnära skog och ädellövskog krävs
ett beslut från Skogsstyrelsen innan
avverkning får påbörjas. Ofta kräver
dessa ärenden mer handläggning än
anmälningarna om avverkning, ofta
krävs exempelvis fältbesök på under

18

19

16

53 252

47 233

45 115

848

392

197

-54 100

-47 625

-45 312

0

0

0

snöfria förhållanden. Den sjunde janu
ari 2020 pågick handläggning i 200
ansökningar om avverkning i fjällnära
skog och i 46 av dessa ärenden har
handläggningen pågått i mer än ett år.
Kostnader för handläggning av
anmälan om avverkning och anmälan
om samråd enligt miljöbalken ligger
på mellan 500 och 600 kronor per
ärende mellan åren 2017 och 2019.
Kostnaden för handläggning av
ansökningar i fjällnära skog och i
ädellövskog är betydligt högre än för
anmälan om avverkning, strax över
5 000 kronor per ärende. Kostnaden
för handläggning per ansöknings
ärende har ökat kraftigt under de
senaste tre åren. Se tabell 10:4.
ÅRSREDOVISNING 2019
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Under år 2019 har 273 ansökningar om avverkning i fjällnära skog kommit in till Skogsstyrelsen. Av dessa avslogs 23 vilket oftast har sin
grund i att avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården.

Skogsstyrelsen samarbetar sedan
år 2014 med länsstyrelserna kring
gemensam ärendehantering för
skogliga frågor. Den digitala tjänsten
för gemensam inlämning av skogliga
ärenden, Skogsärenden för företag, har
varit i drift sedan december 2016.
Förutom avverknings- och samråds
ärenden till Skogsstyrelsen kan även
fornlämnings- och markavvattnings
ärenden lämnas in till länsstyrelsen
via tjänsten. Sedan hösten 2019
lämnar drygt 20 företag in sina forn
lämningsärenden till länsstyrelsen
digitalt.
Merparten av avverknings
anmälningarna och ansökningarna
om avverkningstillstånd skickas
in via Skogsstyrelsens e-tjänster.
E-tjänsterna bidrar till att minska de
administrativa kostnaderna för både
företaget som skickar in anmälan
och för Skogsstyrelsen, jämfört med
pappersblanketter. Skogsstyrelsen
har två tjänster för digital inlämning
av anmälningar och ansökningar.

ÅRSREDOVISNING 2019

Se figur 10:2 och tabell 10:3 för
andel och antal anmälningar
samt ansökningar om avverk
ning under 2019 fördelat på
registreringsmetoder.

Foto: Camilla Zilo

E-tjänster

TILLSYN
Samlad tillsynsplan

Tjänsten Mina sidor riktar sig till mindre
företag och enskilda skogsägare.

Tjänsten Skogsärenden för företag
används främst av större bolag,
skogsägarföreningar och sågverkens
inköpsorganisationer medan Mina
sidor riktar sig till mindre företag
och enskilda skogsägare. Andelen
anmälningar och ansökningar som
kommit in via e-tjänsterna Skogs
ärenden för företag och Mina sidor
var under år 2019 drygt 81 procent,
vilket innebär en ökning med
cirka tre procentenheter jämfört
med år 2018.

Den 1 januari 2017 trädde för
ordningen (2016:349) om Skogs
styrelsens planering, uppföljning
och utvärdering av tillsyn i kraft.
Där finns krav på att Skogsstyrelsen
årligen upprättar en samlad tillsyns
plan som omfattar myndighetens
ansvarsområde. Planen ska grundas
på en behovsutredning, som avser
kommande tre år, men uppdateras
årligen.
Skogsstyrelsen tog år 2016 för
första gången fram en behovs
utredning för myndighetens tillsyn
2017–2019 och en samlad tillsyns
plan för 2017. Därefter har vi upp
daterat behovsutredningen årligen
och skrivit en tillsynsplan inför
varje nytt år.
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Det är viktigt att de som kommer i kontakt med Skogsstyrelsen, exempelvis markägare, får en likartad behandling oberoende var i Sverige de
har sin skog. Det är därför av stor vikt att Skogsstyrelsen fortsätter prioritera arbetet med ökad enhetlighet.

Tillsynsplanen omfattar alla myndig
hetens tillsynsområden, det vill säga:
• objekttillsyn enligt skogsvårdslagen
och miljöbalken,
• systemtillsyn enligt miljöbalken,
• tillsyn enligt lagen om virkesmätning,
• kontroller enligt timmerförordningen
samt
• tillsyn över produktion av och handel
med skogsodlingsmaterial.

I tillsynsplanen beskrivs mål med
tillsynen, prioriteringar, tillsyns
insatser för året, resursåtgång samt
uppföljning och utvärdering av
tillsynsverksamheten.
I tillsynsplanen har årligen några
områden prioriterats och för dem
har miniminivåer för ett antal akti
viteter preciserats. Under de första
åren efter det att tillsynsplanen
infördes höjdes lägstanivån för ett
antal områden inom den objektsvisa
tillsynen och enhetligheten ökade.
På grund av flera olika faktorer har
vi inte kunnat se samma trend under
år 2018 och 2019. År 2018 påverkade
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externa faktorer som exempelvis
storm och stora angrepp av gran
barkborre verksamheten kraftigt.
Under år 2019 påverkades vissa
delar av landet även fortsatt av stora
angrepp av granbarkborre samtidigt
som de ekonomiska förutsättning
arna förändrades kraftigt med
minskade resurser. Sammantaget
har vi därför inte kunnat se samma
trend mot ökad enhetlighet under
2018 och 2019.
Det är viktigt att de som kommer
i kontakt med Skogsstyrelsen,
exempelvis markägare, får en
likartad behandling oberoende var
i Sverige de har sin skog. Det är
därför av stor vikt att Skogsstyrelsen
fortsätter prioritera arbetet med
ökad enhetlighet, där exempelvis
tillsynsplanen går.
För varje år har minst en miniminivå som riktas mot uppföljning
av tillsynen pekats ut. Under år
2019 avsynades bland annat dikes
rensningar där anmälan om samråd
enligt 12 kap 6§ miljöbalken kommit
in till Skogsstyrelsen.

Ingen av regionerna har nått upp
till det antal avsyningar som satts
som miniminivå i tillsynsplanen.
En analys kring vad detta beror på
pågår, men förutom de begränsade
resurser som rådde under år 2019
så vittnar regionerna om att det vid
avsyningen ofta visat sig att dikes
rensningen inte är utförd och att
avsyningen därför inte har kunnat
genomföras.
Förutom de mätbara effekterna
av tillsynsplanen upplever Skogs
styrelsen att tillsynsplanen ger bättre
struktur och tydlighet kring priorite
ring inom arbetet med tillsyn.
Objektstillsyn enligt skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen bedömer utifrån
tidigare årsutförda tillsyn att en
viss mängd tillsynsaktiviteter,
exempelvis beslut om hänsyn och
kontroller av återväxter, behövs för
att upprätthålla en acceptabel nivå
på lagefterlevnaden. Denna tillsyn
kan grovt delas in i två delar, före
respektive efter avverkning. Före
avverkning prioriteras tillsynen

ÅRSREDOVISNING 2019
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D I AG R A M 1 0 : 6. U T V EC K L I N G AV
A N TA L F Ö R B U D/ F Ö R E L Ä G G A N D E N

FAKTA OM VÄGLEDNING OCH BESLUT
500

Vägledning om lagens krav
En vägledning kan skickas till en markägare om skogsvårdslagens krav inte uppfylls
eller om det finns risk för att en avverkning eller annan åtgärd inte kommer att utföras så att skogsvårdslagens krav uppfylls. I vägledningen finns information om lagens
krav och vilken eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lagkravet.
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Förbud/förelägganden enligt 30-31§§
skogsvårdslagen, 12 kap. 6 § miljöbalken.

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.
Samtliga regioner når upp till
2019 års miniminivå för antal
förelägganden och förbud om
miljöhänsyn, men totalt sett har
antalet beslut minskat för första
gången under en längre tidsserie.
Vid en uppdelning av olika typer av
hänsynsbeslut så blir det tydligt att
det framförallt är de beslut som rör
artskydd som har minskat under år
2019 jämfört med tidigare år. Se mer
under rubriken Artskydd i skogen.
Antalet beslut har för samtliga
år varierat kraftigt mellan distrikt,
under år 2019 mellan två och 51
stycken. Variationen mellan distrikt
kan dels bero på olikheter i skogen,
men också på skillnader i arbetssätt
mellan Skogsstyrelsens distrikt.
Att öka enhetligheten är ett viktigt
mål för Skogsstyrelsen.
I tillsynsplanen fanns även för
år 2019 krav på att ett visst antal
av besluten om miljöhänsyn skulle
vara riktade mot faktorer där ett
stort behov av tillsyn pekats ut i
behovsutredningen.
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Beslut om föreläggande
Ett föreläggande är ett beslut som innebär att den som beslutet gäller måste utföra
en åtgärd eller att åtgärden måste utföras på ett visst sätt. Exempelvis kan vi besluta
om att förelägga markägaren att markbereda och plantera.
Beslut om förbud
Ett beslut om förbud innebär att den som beslutet gäller måste avstå från att utföra
en viss åtgärd. Det kan handla om förbud mot avverkning och andra åtgärder under
viss del av året för att undvika att störa rovfåglars häckning eller att vid en avverkning lämna kvar vissa områden med mycket höga naturvärden.

TA B E L L 1 0 : 7. T I L L S Y N E N L I G T S K O G S V Å R D S L A G E N

Antal
Vägledningar och information eller
kommunikation om skogsvård och
avverkning

2019

Medel
2016-2018

2018

2017

2016

161

633

564

645

689

Vägledningar miljöhänsyn och
hänsyn till rennäringen

2220

2107

1877

2488

1955

Förelägganden om skogsvård

103

165

102

190

204

Förelägganden och förbud
miljöhänsyn* och rennäring

398

411

458

442

333

33

62

23

26

137

2018

2017

2016

Åtalsanmälningar

*inklusive föreläggande och förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
TA B E L L 1 0 : 8 . T I L L S Y N 1 2 K A P. 6 § M I L J Ö B A L K E N

Antal samråd angående
Askåterföring/
näringskompensation
Skogsbilväg
Traktorväg, basväg
Dikesrensning
Stubbskörd
Skogsgödsling

2019

Medel
2016-2018

80

92

87

98

92

415

600

415

670

716

66

115

81

127

136

168

404

286

459

468

1

3

1

4

4

170

143

166

120

142
720

Åtgärd i områden med mycket
stor betydelse för flora och fauna

916

674

532

771

Annan skogsbruksåtgärd

232

203

185

257

166

2048

2234

1753

2506

2444

Totalt antal ärenden
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Det finns behov av att Skogsstyrelsen mer aktivt arbetar med rennäringsfrågor. Vi har vidtagit åtgärder, så som kompetensutveckling för
handläggare, förstärkt specialiststöd och tillfällen för erfarenhetsutbyten för handläggare.

För år 2019 var det hänsynskrävande
biotoper, skyddszoner och kultur
miljöer. Samtliga tre regioner nådde
upp till denna miniminivå under året.
Det finns även behov av att
Skogsstyrelsen mer aktivt arbetar
med rennäringsfrågor. Därför skulle
Skogsstyrelsen enligt tillsynsplanen
fatta minst åtta beslut under år 2019.
Skogsstyrelsen fattade sex beslut
som berörde fyra av åtta berörda
distrikt och nådde därmed inte
målet. Vi behöver fortsätta fokusera
på rennäringsfrågor och har vidtagit
åtgärder, exempelvis kompetens
utveckling för handläggare, förstärkt
specialiststöd och tillfällen för
erfarenhetsutbyten för handläggare.
Detta för att stärka medarbetarnas
kompetens i ämnet samt utveckla
det interna stödet till handläggarna.
Kontroll av återväxter har under
flera år funnits med som en minimi
nivå i tillsynsplanen och har därför
prioriterats inom samtliga regioner.
Aktiviteten har prioriterats högre
inom de delar av landet som har
störst problem med återväxter.

Inför år 2019 halverades minimi
nivån för kontroll av återväxter på
grund av minskade resurser. Antalet
genomförda kontroller minskade till
811 jämfört med 2 839 under 2018.
Samtidigt ser vi också en minskning
av vägledningar om skogsvård och
förelägganden om skogsvård. För
ändringen är tydligast när det gäller
vägledningarna.
Under de senaste åren har antalet
åtalsanmälningar minskat jämfört
med åren 2015 och 2016. Arbetet
med åtalsanmälningar har under de
senare åren prioriterats ner i förhål
lande till annan tillsyn.
Se mer i tabell 10:7.

Under år 2019 genomfördes 2 052
samråd vilket är något färre än 2018.
Av de genomförda samråden var byg
gande av skogsbilvägar och åtgärder i
områden med mycket stor betydelse
för flora och fauna de vanligaste
åtgärderna. Se tabell 10:8.
Utöver samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken hanterar Skogsstyrelsen
även avverkningar i eller intill Natura
2000-områden. Skogsstyrelsen skrev
år 2019 557 Natura 2000-råd[1] där
tillstånd från länsstyrelsen inte krävs
och 44 Natura 2000-råd där tillstånd
krävs från länsstyrelsen innan
avverkning kan ske.
Artskydd i skogen

Objektstillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken sker i
första hand i form av samråd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken. I före
skrifterna finns beskrivet vilka
åtgärder och verksamheter som
till sin natur är sådana att de riskerar
att väsentligt ändra naturmiljön och
därför alltid ska anmälas för samråd
till Skogsstyrelsen.

I hela landet pågår arbetet med läns
visa dialoger mellan Skogsstyrelsen
och länsstyrelserna för att effektivisera
ärendehandläggningen och skapa
samsyn kring de bedömningar som
ska göras i arbetet med artskydd i
skogen. För hantering av de nationellt
fridlysta arterna[2] pågår arbetet med
att ta fram riktlinjer. Under år 2019
har totalt 81 beslut fattats, varav 15

1 Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/natura-2000/ (Hämtad 2020-01-21)
2 Notisum. Artskyddsförordningen. 2007-11-08. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm (Hämtad 2020-01-21)
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Av genomförda samråd är byggande av
skogsbilvägar en av de vanligaste.
Foto: Yaman Albobol

är beslut med stöd av miljöbalken
och 66 är beslut enligt skogsvårds
lagen (det vill säga inom intrångs
begränsningen). Antalet beslut är
en minskning jämfört med år 2018.
Flera förklaringar till det bedöms
finnas. Dels indikerar en minskning
av antalet artskyddsbeslut under ett
par år att det pågår ett lärande inom
organisationen om vilka arter och
vid vilka tillfällen ett artskyddsbeslut
behöver fattas. Dels har de begrän
sade resurserna under år 2019 gjort
att distriktens möjligheter att utöva
tillsyn i samma omfattning som
tidigare år minskat, vilket kan ha
påverkat antalet beslut.
Dessutom har arbetet under 2019
försvårats något genom att Skogs
styrelsen under delar av året inte
hade tillgång till högre behörigheter
i artportalen, ett av de underlag
kring artförekomster som vi använder
i handläggningen av ärenden. Det kan
ha bidragit till att färre beslut fattades.
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Skogsstyrelsen utövar tillsyn över landets
biotopskyddsområden.

Skogsstyrelsen har enligt miljötill
synsförordningen en skyldighet att
utöva tillsyn över de biotopskydds
områden som vi beslutat om. Under
år 2019 registrerades 1 893 kontroller
av biotopskyddsområden, där tillsyn
av lagefterlevnad och kontroll av
gränser ingår. Det motsvarar 23
procent av samtliga biotopskydds
områden för vilka Skogsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Utfallet innebär
en måluppfyllelse på 98 procent
i förhållande till den fastställda
miniminivån i Skogsstyrelsens
tillsynsplan.
I samband med tillsynen har vi
noterat behov av förbättrad gräns
markering för 838 biotopskyddsom
råden, vilket utgör 44 procent av de
områden där tillsyn registrerades
under år 2019. Totalt har 53 tillsyns
besök resulterat i registreringar
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Tillsyn av biotopskyddsområden

Virkesmätningslagen omfattar mätning av
skogsbränsle, timmer och massaved.

om att en skadlig händelse inom
objektet kan ha ägt rum. I dessa
fall pågår arbete inför eventuell
anmälan om misstanke om brott till
åklagarmyndigheten.
Systemtillsyn enligt miljöbalken

Under år 2019 har uppföljande till
syn gjorts via e-post hos tio företag

som fick tillsynsbesök under år 2016.
Av dessa är sex ärenden avslutade.
Resterande fyra ärenden är vid års
skiftet 2019–2020 ej avslutade.
De vanligaste bristerna som
upptäcks vid tillsynen är att risk
bedömning och fullgott system
för uppföljning saknas. Genom
tillsynen blir verksamhetsutövarna
uppmärksammade på dessa brister i
sina system för egenkontroll och kan
rätta till dem.
Tillsyn enligt virkesmätningslagen

Virkesmätningslagen omfattar
mätning av skogsbränsle, timmer
och massaved. Det finns även 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 detta till Skogsstyrelsen
och lämna uppgifter om verksamheten.
Under år 2019 anmälde 76 företag
att de mäter virke i första affärs
led. Troligen finns det fler företag
som mäter virke än de som anmält
verksamhet till Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens arbete med att få in
anmälningar från samtliga berörda
företag kommer därför att fortsätta.
Skogsstyrelsen har prioriterat
tillsynsbesök hos företag som mäter
mycket virke. Tillsynen har främst
inriktats mot mätmetoder som
används vid mätning av primärt skogs
bränsle. Under 2019 genomfördes ett
tillsynsbesök och 15 äldre ärenden
avslutades. I samtliga fall har kom
pletteringar krävts. Under året har vi
skickat tre beslut om föreläggande.
Skogsstyrelsen var under året
adjungerad representant i styrelsen för
Virkesmätningskontroll (VMK) som är
övervakare av och beslutsinstans för
kontrollfrågor för virkesmätnings
föreningen Biometria.
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Syftet med EU-lagstiftningen för produktion av och handel med skogsodlingsmaterial är att säkerställa att allt frö och alla plantor som släpps
ut på marknaden är av god kvalitet och att det finns dokumentation om härkomst, egenskaper och identitet.

Tillsyn enligt timmerförordningen

Under år 2019 har Skogsstyrelsen
genomfört 20 kontroller enligt timmer
förordningen. 15 av kontrollerna
gjordes hos företag som importerar
trävaror och fem hos företag som
handlar med varor som redan har
släppts ut på EU:s inre marknad.
Kontrollurvalet gjordes utifrån en
riskbaserad kontrollplan. Tolv av de
kontrollerade företagen har blivit god
kända. Förelägganden har skickats till
fyra företag. Resterande ärenden var
vid årsskiftet 2019–2020 ej avslutade.
I ett ärende har Skogsstyrelsen
ansökt om utdömande av vite hos
förvaltningsrätten.
Tillsyn av produktion och saluföring

härkomst, egenskaper och identitet
följer materialet från produktion
till slutkund. Tydlig och komplett
märkning av plantor och frö är till
nytta för skogsägaren då det annars
är svårt att avgöra vad man köpt,
och det gör det lättare att följa upp
skillnader i tillväxt mellan plantor
med olika bakgrund i efterhand.
Reglerna är även till för att und
vika handelshinder som kan hämma
den fria rörligheten för skogsodlings
material inom EU. Skogsstyrelsen
samarbetar med andra medlems
staters skogliga myndigheter genom
att utbyta information om allt skogs-

o dlingsmaterial som förs mellan
länderna.
I Skogsstyrelsens förvaltningsupp
drag ingår även att registerföra och
utöva tillsyn över företag som ägnar
sig åt produktion och saluföring av
skogsodlingsmaterial, godkänna och
registerföra frökällor, utfärda stam
brev för allt skogsodlingsmaterial
som produceras i landet och hantera
anmälningar och tillstånd för handel
över landets gränser. Verksamheten
är avgiftsfinansierad.
I december 2019 var 43 företag
registrerade för handel med skogsodlingsmaterial.

TA B E L L 1 0 : 9 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , T I L L S Y N .
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av skogsodlingsmaterial enligt
skogsvårdslagen

2019

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 dokumen
tation om skogsodlingsmaterialets

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt *

74

76

77

Årsarbetskraft, män *)

48

50

54

)

Årsarbetskraft, kvinnor *)
Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter *)
Kostnader *

)

Resultat *)

26

26

23

82 317

80 513

80 873

1 043

636

918

-83 362

-81 184

-81 706

-2

-35

85

* Här ingår offentligrättslig verksamhet
)
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I Skogsstyrelsens förvaltningsuppdrag ingår 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 och
hantera anmälningar och tillstånd för handel över landets gränser. Verksamheten är avgiftsfinansierad.
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KAPITEL 11

INV EN T E RI N G, UPP F Ö L J NI NG,
U T V ÄR D E RI N G O C H STAT I ST I K
Genom inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger Skogsstyrelsen vad
som finns och följer upp vad som händer i skogen. Resultatet är bland annat statistik
för uppföljningar av miljömålen och de skogspolitiska målen samt planerings- och
beslutsunderlag för skogssektorn.

S

yftet med inventeringar och
uppföljningar är att leverera
statistik för uppföljningar av
miljömålen och skogspolitiska målen
samt ge ett underlag för återkopp
lingar, tillsyn och särskilda informa
tions- och utbildningsinsatser, till
exempel företagsdialoger.
Resultat från dessa återfinns
bland annat i kapitel 2 Tillståndet i
skogen och utvecklingen av skogens
ekosystemtjänster, kapitel 5 Miljö
arbete, kapitel 6 Rådgivning, kapitel
10 Ärendehandläggning och tillsyn
och kapitel 13 Policyutveckling.
Inventeringar och uppföljningar
av naturvärden, kulturmiljöer och
återväxters kvalitéer ger viktiga
underlag för det dagliga arbetet med
bland annat rådgivning, lagtillsyn
och områdesskydd. Uppföljningar av
exempelvis miljöhänsyn, återväxter,
skogsskador och biologisk mång
fald visar på tillståndet i skogen,
uppnådda resultat och behov av
kommande åtgärder.

HÄNSYNSUPPFÖLJNING

Hänsynsuppföljningen är en inven
tering i fält vars syfte är insamling av
data om miljöhänsyn vid avverkning.
Den är användbar bland annat i utvär
deringen av miljömålen och de skog
liga miljömålen. Delar av resultaten
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ska ingå i Sveriges officiella statistik.
Uppföljningens resultat är också
användbara i processen med ständig
förbättring av hänsynstagande vid
avverkning, samt vid behov ge inci
tament till att anpassa och/eller för
ändra regler och rekommendationer.
En kontrollinventering genomförs
parallellt med ordinarie inventering
på cirka 5 procent av objekten som
inventeras före avverkning. Kontrol
linventeringens syfte är kvalitets
säkring, att ge underlag för förbätt
ringar, återkoppling och bidrag
till kalibrering för inventerarna.
Skogsstyrelsens expertkommitté för
skogliga uppföljningar är referens
grupp för inventeringen. Avstäm
ningar görs också återkommande
med målbildsförvaltningen.
Under våren år 2019 började
Skogsstyrelsen utvärdera metoden
för hänsynsuppföljning. Hösten
2019 startade en förstudie med syfte
att förbättra och utveckla metoden,
bland annat genom att dra nytta av
möjligheterna att effektivisera med
hjälp av fjärranalys. Förstudien ska
avrapporteras vid halvårsskiftet år
2020.
Under år 2019 har totalt 732
objekt inventerats före avverkning,
enligt Hänsynsuppföljning före avverkning. Under år 2019 har 575 ärenden

följts upp enligt Hänsynsuppföljning
efter avverkning.
NATIONELL UPPFÖLJNING
AV FLYGBILDER

Under år 2019 har metoden Nationell
uppföljning av flygbilder fortsatt att
utvecklas och genomförts i delar
av landet. Syftet är att med hjälp av
fjärranalys i form av flygbildstolkning
följa upp vilken hänsyn som tagits till
bland annat vattendrag, kantzoner
och kulturmiljöer. Fjärranalysen har
resulterat i 2 339 objekt som bland
annat överlämnats till rådgivnings
processen för objektsvis dialog.

Genom metoden att analysera flygbilder
kan Skogsstyrelsen följa upp vilken hänsyn
som tagits i olika ärenden.
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Foto: Most Photos

”Uppföljningar av exempelvis miljö
hänsyn, återväxter, skogsskador och
biologisk mångfald visar på tillståndet
i skogen, uppnådda resultat och behov
av kommande åtgärder.”

Foto: Yaman Albobol
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Den biologiska mångfalden följs upp genom stickprov i områden med höga naturvärden. I områdena inventeras mängden signalarter,
död ved och andra indikatorer.

HÄNSYNSUPPFÖLJNING
KULTURMILJÖER

Hänsynsuppföljning av kultur
miljöer är en inventering i fält vars
syfte är att följa upp hänsynen till
kända och registrerade forn- och
kulturlämningar tre år efter avverk
ning. Under år 2019 har Skogs
styrelsen inventerat och kontrollerat
500 avverkningar och registrerat
hänsynen till 1 160 forn- och kultur
lämningar. Resultaten från Hänsyns
uppföljning kulturmiljöer har under
år 2019 använts för återkoppling och
dialog med berörda bolag och mark
ägare samt presenterats i en folder.
Mer ingående resultat redovisas på
Skogsstyrelsens webbplats.
ÅTERVÄXTUPPFÖLJNING

Återväxtuppföljningen är en inven
tering i fält vars huvudsakliga syfte
är att samla in data för framställning
av statistik. Delar av resultaten ingår
även i Sveriges officiella statistik.
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I Skogsstyrelsens återväxtuppfölj
ning inventeras ett stickprov av
föryngringsavverkningarna.
Inventeringarna genomförs
under höst och vår. I 2019 års
inventering inventerades totalt
472 objekt. Inventeringen omfattar
dels en återväxttaxering, dels en
vedsubstratinventering inklusive
skattning av hänsynsareal. Den
ger alltså en bild av återväxternas
kvalitet och hur mycket vedsubstrat
och hänsynsareal som i södra Sverige
finns kvar fem år efter avverkningen
och i norra Sverige sju år efter
avverkningen.
Inventeringen av vedsubstrat
och hänsynsareal kommer att
upphöra när motsvarande upp
gifter kan presenteras i den nya
hänsynsuppföljningen.
NYCKELBIOTOPSINVENTERING

Skogsstyrelsen har till och med
år 2019 registrerat totalt 67 666

områden som nyckelbiotoper, med
en sammanlagd areal på 237 446
hektar, huvudsakligen hos enskilda
skogsägare. Till detta kommer nyckel
biotoper hos stor- och mellanskogs
bruket som inventerats i egen regi.
Under år 2019 påträffade och
registrerade Skogsstyrelsen i den
löpande verksamheten 455 nya
områden som nyckelbiotoper, med
en total areal på 3 096 hektar.
Den systematiska landsomfattande
nyckelbiotopsinventeringen som
påbörjades år 2018 avslutades enligt
beslut från regeringen formellt
i juni 2019. Se vidare kapitel 13
Policyutveckling.
UPPFÖLJNING
BIOLOGISK MÅNGFALD

Den biologiska mångfalden följs
upp genom stickprov i områden
med höga naturvärden. I områdena
inventeras mängden signalarter,
död ved och andra indikatorer.
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På sikt kommer denna uppföljning
att kunna visa på effekten av områ
desskydd och andra åtgärder för
artbevarande.
Under år 2019 har fältinvente
ringen genomförts i en begränsad
omfattning, ett resultat av Skogs
styrelsens minskade budget och
prioriteringar utifrån det. Fokus
i inventeringsarbetet låg på att
påbörja uppföljningen i slutavverk
ningsmogen skog som inte är
nyckelbiotop, med 25 inventerade
områden. I fem områden testades
att återinventera tidigare inven
terade nyckelbiotoper. Planen är
att återinventera alla inventerade
nyckelbiotoper, i syfte att kunna
följa trender av biologisk mångfald.
Totalt har Skogsstyrelsens art
experter sedan Uppföljning av
biologisk mångfald startade år
2009 inventerat 602 nyckelbio
toper och 85 områden som inte är
nyckelbiotoper.
Databasen har fortsatt kvalitets
säkrats och förbättrats och data har
gjorts tillgänglig för forskning i ett
samarbete med SLU.

SKOG OCH HISTORIA

Kvalitetssäkringen av Skog och historia syftar till att granska lämningar
som registrerades i projektet under
åren 1995–2008. Arbetet omfattar
granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister
(KMR) samt uppdatering av Skogs
styrelsens Skog och historiadatabas.
Under år 2019 har arbetet utförts
inom Kvalitetssäkring Skog och historia del 2, ett av Skogsstyrelsen inrättat
femårigt projekt för perioden 2017–
2021. Projektets mål är att ytterligare
40 000 poster av de återstående
100 000 registreringarna i Skogs
styrelsens databas ska kvalitetssäkras.
Under år 2019 granskades totalt
5 556 objekt, 1 588 registrerades
och 1 472 raderades.
VILTBETE

Skogsstyrelsen har under år 2019
fördjupat samarbetet med Natur
vårdsverket inom frågor som rör
viltförvaltningen. Inom projektet
Mera tall har en handbok tagits fram
för att underlätta att fler områden
initierar ett ”Mera tall”-projekt[1].

Under år 2019
redovisade Skogsstyrelsen också
resultat för årets
älgbetesinvente
ring och foder
prognoser samt en
nationell uppfölj
ning av de mål
som antogs under
år 2018 av Skogs Inom projektet Mera tall har
styrelsen och
en handbok tagits fram.
Naturvårdsver
ket. Vi har med
verkat regionalt och lokalt i möten
med viltförvaltningsdelegationer
och i samråd inom älgförvaltningen.
KONTROLL AV NATURVÅRDSAVTAL

Skogsstyrelsen utför regelbunden
kontroll av de områden som myn
digheten tecknat naturvårdsavtal
för. Under år 2019 registrerades 903
kontrollbesök av naturvårdsavtal.
Antalet motsvarar 17 procent av
samtliga naturvårdsavtal som Skogs
styrelsen tecknat genom åren.
I samband med kontrollen noterades
behov av förbättrad gränsmarkering

Foto: Yaman Albobol

1 Skogsstyrelsen. Mera tall – ett kunskapsprojekt. https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/mera-tall/ (Hämtad 2020-01-20)

Hänsynsuppföljning av kulturmiljöer är en inventering i fält vars syfte är att följa upp hänsynen till kända och registrerade forn- och kulturlämningar tre år efter avverkning.
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för 453 naturvårdsavtal, vilket
utgör 50 procent av de områden där
kontrollbesök registrerades under år
2019. Totalt resulterade 42 kontroll
besök i registreringar om att skadliga
händelser kan ha ägt rum inom
objekten. I dessa fall pågår utredning
för att klarlägga om det rör sig om
avtalsbrott.

TA B E L L 1 1 : 1 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , I N V E N T E R I N G *.
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2019

Skogsstyrelsen ansvarar för Sveriges
officiella statistik inom tre områden:

2017

Årsarbetskraft, totalt

28

62

44

Årsarbetskraft, män

20

40

28

8

22

16

36 393

66 109

46 650

663

332

182

-37 056

-66 441

-46 832

0

0

0

Årsarbetskraft, kvinnor
Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter
Kostnader

STATISTIK

2018

Resultat
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• produktion i skogsbruket
• sysselsättning i skogsbruket
• miljö och sociala frågor i skogsbruket.

För att uppfylla behovet av statistik
inom dessa områden har Skogs
styrelsen olika statistikprodukter
som bygger på registerbearbet
ningar, enkät- och intervjuunder
sökningar samt stickprovsinvente
ringar i fält. Statistikpublicering görs
via Statistiska meddelanden och en
statistikdatabas på Skogsstyrelsens
webbplats.
Under år 2019 publicerade Skogs
styrelsen 11 av totalt 15 statistikpro
dukter på utsatt datum.
Fyra statistikprodukter genom
fördes inte på grund av bristande
resurser. De fyra var Åtgärdsstatistik i småskogsbruket, Åtgärds- och
sysselsättningsstatistik småskaligt
skogsbruk, Sysselsättningsstatistik
för det storskaliga skogsbruket och
Skogsentreprenörer.
En behovsanalys av Skogsstyrel
sens officiella statistik slutfördes
under hösten år 2019 där nuvarande
produktutbud ställts mot det behov
som samlats in från användare av
statistiken. Syftet var att synliggöra
utvecklingsbehov. Arbetet initiera
des på rekommendation av Skogs
styrelsens internrevision. Behov
sanalysen identifierade ett antal
prioriterade utvecklingsområden för
72
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2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

4

0

0

Årsarbetskraft, män

3

0

0

Årsarbetskraft, kvinnor
Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

1

0

0

4 310

0

0

0

0

0

-4 310

0

0

0

0

0

*) Särredovisning av verksamheterna Statistik och Geodata baseras på ett nytt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för
2019. Jämförelsetal tidigare år är inte möjligt att ta fram med god precision då Skogsstyrelsens objektplan löpande förändras.
Verksamheten Geodata har tidigare år redovisats som en delmängd av Inventering, medan Statistik tidigare har redovisats som
en delmängd av Policyutveckling. Detta förklarar även förändringen mellan åren vad gäller jämförelsetalen för Policyutveckling
respektive Inventering.

statistiken, bland annat könsuppde
lad statistik, och ett antal ”lågt häng
ande frukter”. För att klara av utveck
lingsbehoven krävs ett strukturerat
och långsiktigt utvecklingsarbete.

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket,
SCB och SLU under året tagit fram
på uppdrag av regeringen.
Statistiken om frivilliga avsätt
ningar bygger på information från
tre källor:

FRIVILLIGA AVSÄTTNINGAR

Skogsstyrelsen skapade under året
en ny produkt inom den officiella
statistiken om frivilliga avsättningar
och certifierad areal. Från och med
år 2019 kommer uppgifter om area
len frivilliga avsättningar att länsvis
publiceras årligen i form av ett
statistiskt meddelande. Information
från det statistiska meddelandet om
frivilliga avsättningar och certifierad
areal kommer att användas i den
myndighetsgemensamma produkt
om formellt skyddad skogsmark,
frivilliga avsättningar, hänsynsytor
samt improduktiv skogsmark, som

• bearbetning av geografisk
information som tillhandahålls av
landets sex största markägare.
• enkät till cirka 30 certifikatsinnehavare inom certifieringssystemen PEFC och FSC
• stickprovsundersökning riktad till
icke certifierade markägare.

Metoden behöver utvecklas vidare
för att fånga information om de icke
certifierade markägarnas frivilliga
avsättningar och om avsättningarnas
varaktighet och innehåll.
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Foto: Yaman Albobol

”Under år 2019
registrerades 903
kontrollbesök av
naturvårdsavtal.
I samband med
kontrollen noterades
behov av någon form
av förbättrad gräns
markering för 453
naturvårdsavtal.”

Foto: Yaman Albobol
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”Genom fältstödet,
kartprogram i
mobil eller platta,
blir arbetet i fält
effektivare och
uppföljningen
underlättas.”
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KAPITEL 12

GEODATAFÖRSÖRJNING

Geodataförsörjning handlar om att hantera och förmedla geografisk information
internt och externt. Här ingår bland annat metodutveckling, bearbetning och analys
av data. Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge, till exempel fastigheter,
vägar, satellitbilder eller fornlämningar.

S

kogsstyrelsen har under de
senaste åren gått från att vara
en stor konsument av geodata
till att även producera geodata som
vi tillhandahåller externa användare.
Regeringsuppdraget att utveckla och
uppdatera skogliga grunddata med
hjälp av laserskanning är ett exempel.
Se vidare kapitel 13 Policyutveckling.
Utvecklingen av användning av
satellitbilder från Copernicus, EU:s
jordobservationsprogram[1], ett annat.

GEODATA SOM STÖD
I HANDLÄGGNINGEN

Geodata utgör viktiga kunskaps- och
faktaunderlag i Skogsstyrelsens hand
läggningssystem och i övrig verksam
het, både på kontoret och i fält.

Skogliga grunddata uppdaterades under
året med en mängd ny tillgänglig data.

Genom fältstödet, kartprogram
i mobil eller platta, blir arbetet i
fält effektivare och uppföljningen
underlättas. Under året färdigställde
vi särskilt anpassade fältstöd för
arbetet med Återväxtuppföljning
och Hänsynsuppföljning kulturmiljö.
Användningen av det generella
fältstödet ökade inom andra
verksamheter, till exempel vid
fältbesök vid tillsyn och i arbetet
med områdesskydd.
Skogsstyrelsen använder även
andra aktörers geodata som stöd i
handläggningen, se tabell 12:2.
Se vidare kapitel 10 Ärendehand
läggning och tillsyn.
Under år 2019 ökade mängden
tillgängliga data med bland annat
uppdaterade Skogliga grunddata,
se vidare kapitel 13 Policyutveckling,
och dagsaktuella satellitbilder för att
se bränder.

ökad produktion och effektivare
miljöhänsyn inom skogsbruket.
Andra stora användare är myndig
heter som har behov av skogliga
data i sin verksamhet.
TA B E L L 1 2 : 1 S K O G S S T Y R E L S E N S
Ö P P N A G E O D ATA

Typ

Namn

Avverkningar

Kartfigurer över avverkningsanmälningar

Avverkningar

Utförda avverkningar

Naturvärden

Nyckelbiotoper

Naturvärden

Objekt med höga
naturvärden

Naturvärden

Sumpskog

Ras och skred

Ras och skred

Skogliga grunddata

Volym

Skogliga grunddata

Grundyta

Skogliga grunddata

Medelhöjd

Skogliga grunddata

Medeldiameter

Skogliga grunddata

Lutning

Skogliga grunddata

Biomassa

EXTERNA TJÄNSTER

Skogsgränser

Gräns för fjällnära skog

Skogsstyrelsen tillhandahåller
e-tjänster med geodata för externa
användare, både för att se på och
för att använda i egna system, se
tabell 12:3. Det ger skogssektorn god
tillgång till digital information för
planering och beslut och bidrar till

Skogsgränser

Gräns för contortatall

Skogsgränser

Gräns för skogsskyddsbestämmelser

Skogsskador

Brand

Skyddade och
värdefulla områden

Biotopskydd

Skyddade och
värdefulla områden

Naturvårdsavtal

1 Copernicus. About Copernicus. https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus (Hämtad 2020-01-16)
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SAMVERKAN

Skogsstyrelsen stödjer och sam
verkar med myndigheter och skogs
sektorn i geodatafrågor för att
driva på en bra geodataförsörjning.
Detta sker inom bland annat:

TA B E L L 1 2 : 2 E X E M P E L P Å A N D R A A K T Ö R E R S G E O D ATA S O M S K O G S S T Y R E L S E N
ANVÄNDER I HANDLÄGGNINGEN

Ansvarig myndighet/företag

Exempel på data

Lantmäteriet

Fastighetsgränser, ortofoto, allmänna kartor

Naturvårdsverket

Nationalparker, naturreservat, vattenskyddsområden, nationella marktäckedata

Riksantikvarieämbetet

Kulturmiljöregistret

mäteriet i dess roll som samordnare

Företag

Nyckelbiotoper på egen mark

på geodataområdet.[2]

Statistiska centralbyrån

Tätorter

Länsstyrelserna

Natur med höga naturvärden, riksintressen

program, där bland annat satellitbilder

Havs- och vattenmyndigheten

Värdefulla vatten

från Sentinel ingår. Skogsstyrelsen har

Sametinget

Rennäring

• Geodatarådet som stödjer Lant

• Copernicus, EU:s jordobservations-

varit drivande för att göra satellit
bilderna lättillgängliga. [3]
• Smartare miljöinformation, Digitalt

TA B E L L 1 2 : 3 S K O G S S T Y R E L S E N S E -TJ Ä N S T E R F Ö R G E O D ATA

först. Samverkan inom miljödataområdet med Naturvårdsverket som

e-tjänst

Användning

Målgrupp

ansvarig. [4]

Skogens Pärlor

Titta

Alla (allmänhet, ideella organisationer,
företag, andra myndigheter)

Skogliga grunddata

Titta

Alla (allmänhet, ideella organisationer,
företag, andra myndigheter)

Brandkartan

Titta

Alla (allmänhet, ideella organisationer,
företag, andra myndigheter)

Skogsdataportalen

Förhandsgranska
och ladda ner

Företag, andra myndigheter, organisationer,
avancerade användare

Geodatatjänster

Använda i eget kartprogram

Företag, andra myndigheter, organisationer,
avancerade användare

• Samverkansgrupp inom skoglig planering (PSG) där Skogforsk är sammankallande. Syftet är att dela erfarenhet
och sprida kunskap inom fjärranalys
och datainsamling. Deltagare är skogsbolag, skogsägarföreningar, Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), Skogs
styrelsen och Skogforsk.[5]
• Internationellt arbete. Under året har
samverkan inom geodataområdet skett

TA B E L L 1 2 : 4 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , G E O D ATA F Ö R S Ö R J N I N G *.
Å R SA R B E TS K R A F T E R , I N T Ä KT E R O C H KO ST N A D E R

med Finland, Etiopien och Brasilien.
2019

2018

2017

15

0

0

Årsarbetskraft, män

7

0

0

Årsarbetskraft, kvinnor

8

0

0

12 558

0

0

Årsarbetskraft, totalt

Intäkter av anslag 1:1
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

12

0

0

-12 570

0

0

0

0

0

* Särredovisning av verksamheterna Statistik och Geodata baseras på ett nytt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för
2019. Jämförelsetal tidigare år är inte möjligt att ta fram med god precision då Skogsstyrelsens objektplan löpande förändras.
Verksamheten Geodata har tidigare år redovisats som en delmängd av Inventering, medan Statistik tidigare har redovisats som
en delmängd av Policyutveckling. Detta förklarar även förändringen mellan åren vad gäller jämförelsetalen för Policyutveckling
respektive Inventering.
)

Riskindexkarta i våra kartjänster som visar
riskområden för angrepp av granbarkborre.

2 Geodata. Geodatarådet. https://geodata.se/om/geodataradet/ (Hämtad 2020-01-16)
3 Rymdstyrelsen. Myndighetssamverkan Copernicus. https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/
(Hämtad 2020-01-16)
4 Naturvårdsverket, Smart miljöinformation – digitalisering inom miljöområdet, http://www.naturvardsverket.se/smartmiljoinformation
(Hämtad 2020-01-16)
5 SkogForsk, Samverkansgrupper, https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/ (Hämtad 2020-01-16)
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UTVECKLING

Skogsstyrelsen har under år 2019–
2021 fått medel från Vinnova för att
utveckla ett skogsdatalabb. I skogs
datalabbet kommer data som samlas
in med laserskanning och satelliter
att förädlas till nya efterfrågade
produkter och verktyg för skoglig
planering. Skogsdatalabbet ska vara
en nationell resurs, och underlätta
användningen av data om skogen.
Data ska till exempel anpassas för
arbete med artificiell intelligens
och kan bland annat bidra till bättre
analyser efter stormar och bränder.
Ett annat större utvecklingsprojekt
är uppdraget att uppdatera, utveckla
och tillhandahålla digitala kunskaps
underlag med skogliga grunddata.
Se kapitel 13 Policyutveckling.
SKOGSSKADOR

Genom det nationella skogspro
grammet fick Skogsstyrelsen under
år 2019 uppdraget att ta fram
digitala tjänster som underlättar
bekämpning av granbarkborre. I
projektet Hitta borrarna utvecklades
riskindexkartor, som visar var i sko
gen risken är störst för angrepp av
granbarkborre. Riskindexkartorna är
tillgängliga på Skogsstyrelsens webb
plats. I arbetet med att hitta skog
som är redan skadad av granbark
borre har Skogsstyrelsen tagit fram
nya rutiner för att kunna se även små
förändringar i satellitbilder.
I Skogsstyrelsens karttjänster
finns nu i det närmaste dagsaktuella
satellitbilder från National Aeronautics and Space Administration
(NASA)[6] som visar om bränder
pågår. Vi har också utvecklat en
funktion för att genom förändringar
i satellitbilder kartera och beräkna
omfattningen av bränder.
6 NASA Earthdata, Active fire data,
https://earthdata.nasa.gov/earth-observationdata/near-real-time/firms/active-fire-data
(Hämtad 2020-01-16)
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”I arbetet med att hitta skog
som är skadad av granbark
borre har Skogsstyrelsen tagit
fram nya rutiner för att kunna
se även små förändringar i
satellitbilder.”
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Foto: Adobe Stock

”Skogsstyrelsen
har utvärderat
jämställdhets
strategin som
gemensamt
beslutades av
skogsnäringen
och regeringen
år 2011. Inom
ramen för upp
draget lämnas
även förslag
till åtgärder
för att uppnå
en jämställd
skogssektor.”
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KAPITEL 13

POLICYUTVECKLING

I processen policyutveckling ingår regeringsuppdrag, remisser, egeninitierade utredningar, miljömålsuppföljning, regional utveckling och internationellt arbete. Sektorsdialog och samverkansprocesser inklusive utveckling av dessa arbetssätt ingår också.

U

nder året har Skogsstyrel
sen slutfört flera regerings
uppdrag och därtill finns
ett antal pågående uppdrag, se tabell
13:2 och 13:3.
MEDVERKAN I ANDRA
REGERINGSUPPDRAG

Under året har Skogsstyrelsen även
medverkat i andra myndigheters
uppdrag. Omfattningen av medverkan
varierar mellan olika uppdrag och
handlar om allt från nära samarbete i
utredningsarbetet till att lämna syn
punkter vid exempelvis en hearing.
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Återrapporteringskraven framgår
av Skogsstyrelsens regleringsbrev för
år 2019.

Vi har i det regionala arbetet sam
arbetat med länsstyrelser, regioner,
skogsnäring och andra offentliga
aktörer och medverkat till att regio
nala arbeten med skogsprogram har
inletts i samtliga län i landet.
Under december anordnades den
årliga konferensen om skogsprogram
met. Temat i år var ”Varför ser vi olika
på skogen” och lockade 249 deltagare
varav 116 kvinnor, 132 män samt 1
med annan könsidentitet.[1]
I början av året fördelade vi medel
till regionala insatser som stödjer
skogsprogrammets vision och mål.
Totalt har vi fattat 19 beslut och förde
lat 8,99 mnkr till insatser inom 21 län.
Arbetet inom internationella skogs
frågor har till stor del integrerats i
Skogsstyrelsens ordinarie internatio
nella arbete (se sidan 86).

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen har bistått Regerings
kansliet i arbetet med att implemen
tera skogsprogrammet. De åtgärder
som vidtagits har skett inom ramen
för de pågående uppdragen. Den
omvärldsanalys som gjorts har
publicerats i Skogsstyrelsens rapport
2019/17, Omvärldsanalys svensk
skogsnäring.

1 I anmälan kunde deltagarna fylla i något av
alternativen kvinna, man, annat utifrån texten
”Jag identifierar mig som…”.

Dessutom har det inneburit att vi
tillsammans med olika samverkans
parter genomfört ett flertal aktivi
teter för att stärka intentionerna i
skogsprogrammet.
Skogsstyrelsen har i samarbete
med Finland och olika intressenter
ansvarat för förberedelsearbetet
inför skogsakademimötet för besluts
fattare inom EU. Mötet äger rum i
Sverige i maj 2020.
För rådgivning om ett hållbart
skogsbruk se kapitel 6 Rådgivning
och för bekämpning av omfattande
angrepp av granbarkborrar se
kapitel 12 Geodataförsörjning.
Det ekonomiska utfallet för
ovan nämnda insatser framgår
i tabell 13:1. En mer detaljerad
rapportering lämnas till regeringen
den 28 februari 2020.
Avsnitt ”Återrapporteringskrav” fortsätter på sidan 82. 

TA B E L L 1 3 : 1 . M E D E L S F Ö R B R U K N I N G I N AT I O N E L L A S K O G S P R O G R A M M E T, T K R

Anslagsposter, tkr

Utfall 2018

Utfall 2019

Totalt

1 765
(varav 22 via anslag 1:1)

4 157
(varav 757 via anslag 1:1)

5 922

15 934

8 990 *

24 924

Bistå i arbete inom
internationella skogsfrågor

1 329
(varav 99 via anslag 1:1)

1 701
(varav 1 via anslag 1:1)

3 030

Skogsakademi för
beslutsfattare inom EU

491
(varav 311 via anslag 1:1)

986

1 477

3 648
(varav 1 648 via anslag 1:1)

943

4 591

–

2 204
(varav 4 via anslag 1:1)

2 204

Bistå i genomförandet av det
nationella skogsprogrammet
Stödja regionala dialoger
och strategier

Rådgivning om ett
hållbart skogsbruk
Bekämpning av angrepp
av barkborre

*) Bruttobelopp, anslagsbelastningen år 2019 har reducerats med återbetalningar från år 2018 på 6 365 tkr
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Slutförda regeringsuppdrag

Redovisning

Moderna beredskapsjobb

Uppdraget har redovisats till Statskontoret.[1] Redovisningen avsåg hur myndigheten
under år 2018 bidrog till att anställa personer vid myndigheten som står långt från
arbetsmarknaden, inklusive nyanlända.

Uppdrag att, inom ramen för nationella skogsprogrammet, föreslå åtgärder för en jämställd
skogssektor

Uppdraget har redovisats i Skogsstyrelsens rapport 2019/4:
Åtgärder för en jämställd skogssektor.
Skogsstyrelsen har utvärderat jämställdhetsstrategin ”Konkurrenskraft kräver
jämställdhet” som gemensamt beslutades av skogsnäringen och regeringen år 2011.
I rapporten framgår var skogssektorn står idag i relation till de jämställdhetspolitiska
målen samt de målbilder för arbetsliv, utbildning och enskilt skogsägande som
formulerades i strategin. Rapporten ger även en bild av de viktigaste aktiviteterna
som skogssektorn initierat och genomfört under åren 2011 till 2018. Inom ramen för
uppdraget lämnas även förslag till åtgärder för att uppnå en jämställd skogssektor.
För genomförande av uppdraget användes 728 tkr varav 648 tkr år 2018 och 80 tkr
år 2019. De medel som använts 2019 har belastat förvaltningsanslaget.[2]

Uppdrag att, inom ramen för det nationella
skogsprogrammet, utarbeta en sammanhållen
och regelbunden statistik om areal skogsmark

Uppdraget har redovisats i Skogsstyrelsens rapport 2019/18: Statistik om formellt
skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark.
Arbetet med uppdraget har bedrivits gemensamt av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket,
Sveriges lantbruksuniversitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Den officiella statistiken
kommer att publiceras årligen av SCB i ett statistiskt meddelande.[3]
För genomförande av uppdraget användes 302 tkr år 2018 och 1 115 tkr år 2019.
För de medel som använts 2019 har 615 tkr belastat förvaltningsanslaget.

Uppdrag att ta fram underlag för genomförande
av direktivet om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor

Uppdraget har redovisats i Skogsstyrelsens rapport 2019/15: Underlag för genomförande
av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Det framtagna underlaget beskriver lagstiftning, övervakning, kontroll och andra åtgärder
som är relevanta när det gäller hållbarhetskriterierna för skogsbaserad bioenergi enligt
EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Underlaget beskriver även Sveriges ratificering av Parisavtalet och hur förändringar
i upptag och utsläpp relaterat till skörd av biomassa ingår i det nationellt fastställda
bidraget till FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor.
Uppdraget har genomförts av tio myndigheter.

Uppdraget har redovisats i Skogsstyrelsens rapport 2019/20:
Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet.
I strategin beskrivs ett samlat förhållningssätt till hur vi som myndighet kan bidra till
de nationella kulturmiljömålen. I strategin finns också en vision för kulturmiljövården i
skogen år 2030.

Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna

Uppdraget har redovisats i Skogsstyrelsens rapport 2019/5:
Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna – Naturnära jobb.
Uppdraget avslutades och redovisades i förtid då finansieringen togs bort i budgeten
för år 2019. Uppdraget har genomförts i nära samarbete mellan Skogsstyrelsen,
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Naturvårdsverket, Arbets
förmedlingen och länsstyrelserna.

1 Se Statskontoret 2019, publikationen Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten – Redovisning 3, dnr 2017/46-5
2 Utfallet för år 2019 är lägre i årsbokslutet än i den ekonomiska redovisning av regeringsuppdraget som gjordes i maj 2019.
3 SCB 2019, Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark 2018 (MI 41 SM 1902)
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TA B E L L 1 3 : 3 . P Å G Å E N D E R E G E R I N G S U P P D R A G

Pågående regeringsuppdrag

Status

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet
på centrala myndigheter 2014–2020

Syftet med uppföljningen är att säkerställa positiv utveckling över tid.
Under år 2019 gjordes ingen uppföljning.

Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt
och attraktionskraft 2014–2020

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) sammankallar gruppen.
Skogsstyrelsen har under året deltagit i analysgruppens möten.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Skogsstyrelsen har deltagit i rådets möten under året samt i tillhörande nätverk med
experter. I kapitel 5 Miljöarbete redovisas de samverkansåtgärder som Skogsstyrelsen
deltagit i under året.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska
verka för att nå miljömålen

I uppdraget ingår att ta fram en plan för genomförande av åtgärder. I kapitel 5 Miljö
arbete, redovisas arbetet med de planerade åtgärderna inklusive de åtgärder som
efter hand tillkommit.
Erfarenheterna från uppdraget är att det har bidragit till myndighetens uppgift att verka
för miljömålen men att planen och arbetet med genomförandet inte blivit så integrerat
i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen som förväntat.[1] Detta har
medfört att vissa åtgärder ännu inte genomförts eller att resultatet inte tagits om hand
i den löpande verksamheten.

Uppdrag att medverka i genomförandet av
Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Skogsstyrelsen medverkar löpande i genomförandet av EU:s strategi för Östersjö
regionen och har verkat för insatser och samarbetsprojekt för att bidra till utvecklingen
av effektiva former för internationell och tvärsektoriell samverkan. Åtgärderna i strategin
genomförs med hjälp av så kallade flaggskepp som visar strategins framsteg och fungerar
som pilotexempel inom ett visst område.
Skogsstyrelsen har avslutat flaggskeppsprojektet Attractive Hardwoods – Best practise
in tourism development, marketing and sustainable management of Attractive Hardwoods.
För att implementera projektresultaten från WAMBAF – Water Management in Baltic
Forest har fortsättningsprojektet WAMBAF Tool Box startats.
Se även Skogsstyrelsens redovisning Regeringsuppdrag att medverka i genomförandet
av EU:s strategi för Östersjöregionen (diarienummer 2019/2977).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
nyanlända arbetssökande för praktik

Skogsstyrelsen har som ambition att erbjuda totalt cirka 30 praktikplatser årligen
för nyanlända och personer med funktionsvariation. Under året har fem personer fått
praktikplats varav tre kvinnor och två män.
Redovisning av hur arbetet går samt vilka resultat som uppnåtts lämnas årligen till
Statskontoret.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga för praktik

Skogsstyrelsen har som ambition att erbjuda totalt cirka 30 praktikplatser årligen för
nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Under året har en person (en man)
fått praktikplats.
Redovisning av hur arbetet går samt vilka resultat som uppnåtts lämnas årligen till
Statskontoret.

Uppdrag att avveckla den utökade
nyckelbiotopsinventeringen

Av uppdraget framgår att det är den utökade nyckelbiotopsinventeringen[2] som ska
avvecklas. Arbetet med avvecklingen pågår och kommer att redovisas senast den
28 juni 2020. Se även avsnittet om utveckling och samverkan om nyckelbiotoper nedan.

Fem uppdrag inom ramen för det nationella
skogsprogrammet
• bistå i genomförandet av det nationella
skogsprogrammet
• stödja regionala dialoger och strategier
• utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk
• bistå i arbete inom internationella skogsfrågor
• förbereda och genomföra en Skogsakademi
för beslutsfattare inom EU

Uppdragen delredovisades i februari 2019 och ska slutredovisas senast 2020-02-28.
Under året har arbete genomförts inom samtliga uppdrag.
Se även återrapportering (sidan 79) samt kapitel 6 Rådgivning.

1 Den fleråriga åtgärdsplanen har inte funnits med i verksamhetsplanen eller styr- och kontrollkortet.
2 Uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper (N2018/03141/SK m.fl)
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Pågående regeringsuppdrag

Status

Uppdrag att uppdatera, utveckla och tillhandahålla
digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata

Uppdraget genomförs i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet och Lantmäteriet
samt medfinansiärerna från skogsbruket. Jordbruksverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet deltar i en referensgrupp som har haft sitt första
möte under året.
Under år 2019 har 5,5 miljoner hektar laserskannats och totalt är nu drygt 9 miljoner
hektar skannade. Den första omgången av uppdaterade grunddata har tillgängliggjorts.
Totalt finns nya uppdaterade kartor för närmare 5 miljoner hektar produktiv skogsmark.
Två konferenser har arrangerats under året där professionella användare av skogliga
grunddata informerats och kunnat ge inspel om hur kartorna bör vara tillgängliga samt
vilka utvecklingsbehov som finns.
Den statliga finansieringen av uppdraget har för år 2019 haft en ram på 12 mnkr.
Skogsstyrelsen har nyttjat 940 tkr för eget arbete med uppdraget.

Införande av förordning (2018:1428) om
myndigheters klimatanpassningsarbete

Införandet redovisas i Skogsstyrelsens rapport 2019/23: Klimatanpassning av skogen
och skogsbruket - mål och förslag på åtgärder.
Enligt förordningen ska Skogsstyrelsen göra en klimat- och sårbarhetsanalys, ta fram
mål för klimatanpassningsarbetet och en handlingsplan som syftar till att nå målen.[1]
Skogsstyrelsen har efter samråd med sektorn tagit fram effektmål med uppföljningsbara preciseringar och förslag på anpassningsåtgärder. Målen och förslagen bygger
på en klimat- och sårbarhetsanalys för skogssektorn. I handlingsplanen framgår hur
myndigheten avser att verka för att nå målen.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181428-om-myndigheters_sfs-2018-1428 [hämtad 2019-01-16]

Omarrondering

Skogsstyrelsen har bidragit till arbetet
med omarrondering i Dalarnas län.
Detta bland annat genom att analysera
skogsbilvägar, inventera höga naturvärden och registrera nyckelbiotoper
samt vid behov bilda biotopskydds
områden eller teckna naturvårdsavtal.
Det nya arbetssättet för omarron
dering har tagits emot positivt
av berörda markägare. Det nya
arbetssättet beskrivs i broschyren
Omarrondering – så här gör vi nu!.[2]
Se även Årsredovisning 2019,
Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Skog och vilt

Skogsstyrelsen har beräknat viltskad
ornas kostnader för skogsnäringen.
Tillväxten med dagens skadetryck i

tallungskogen beräknades minska
med cirka 6,4 miljoner skogskubik
meter per år. Den minskade tillväx
ten innebär en samhällsekonomisk
kostnad genom minskning av BNP
för skogsbruket och skogsindustrin
på sammantaget drygt sju miljarder
kronor per år, vilket inkluderar
förädlingsvärdet.[3]
Resultaten för årets älgbetes
inventering och foderprognoser har
presenterats. En uppföljning har
gjorts av de måltal för viltskador av
hjortdjur som Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket antog år 2018.
Skogsstyrelsen har under året
fördjupat samarbetet med Natur
vårdsverket inom frågor som rör
viltförvaltningen. Inom projektet
”Mera tall” har en handbok tagits

Foto: Most Photos

 Fortsättning från sid. 79, avsnitt ”Återrapporteringskrav”.

Skogsstyrelsen har under året fördjupat
samarbetet med Naturvårdsverket inom
frågor som rör viltförvaltningen.

2 Broschyren gavs ut år 2018 av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och
Skogsstyrelsen.
3 Se Skogsstyrelsens rapport 2019/16, Skogsbrukets kostnader för viltskador.
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Hyggesfritt skogsbruk

Foto: Most Photos

fram för att underlätta att fler områ
den initierar ett ”Mera tall”-projekt.
Regionalt och lokalt har Skogs
styrelsen medverkat i möten med
viltförvaltningsdelegationer och i
samråd inom älgförvaltningen.

Arbetet med att utveckla kunskaperna
om hyggesfritt skogsbruk har fortsatt
under året. Samverkan med andra
aktörer från både forskning och
praktik är en viktig del i arbetet.
Framför allt har samarbetet med
SLU varit betydelsefullt. Viktiga
aktiviteter har varit att:

Skogsbränderna i Gävleborgs,
Dalarnas och Jämtlands län 2018

Se kapitel 9 Ekonomiskt stöd.
• Undersöka förekomsten av mark
svampar vid hyggesfria avverkningar

Samverkansprocess skogsproduktion

Samverkansprocessen för en ökad
produktion inom ramen för ett
hållbart och variationsrikt skogsbruk
har pågått sedan början av år 2017.
Målet för samverkansprocessen är
att ta fram ett gemensamt ställ
ningstagande för skogsproduktion
och få en bred uppslutning inom
skogssektorn.
En samlad rapport med åtgärds
förslag skickades på bred remiss i
slutet av år 2018. De 72 remissvar
som inkom, varav merparten från
aktörer som inte deltog i samver
kansprocessen, har varit underlag i
det fortsatta arbetet med rapporten.
En sammanställning av inkomna
synpunkter och hur dessa hanterats
finns som en bilaga i rapporten.
Under år 2019 har förslagen
kvalitetsgranskats av forskare från
Skogforsk med stöd av SLU. Forskar
granskningen är sammanställd och
finns med som en bilaga i rapporten.
Slutjusteringar och förankring i
respektive organisation som ingår
i samverkansprocessen har gjorts
under november–december.
Alla medverkande aktörer står
bakom förslagen i rapporten, för
utom Naturskyddsföreningen som
har reserverat sig mot rapporten.
Resultatet har redovisats i Skogs
styrelsens rapport 2019/24:
Skogsskötsel med nya möjligheter.

Samverkansprocessen för en ökad produktion har pågått sedan början av år 2017.

där uppföljningar nu gjorts tio år
efter avverkning (avslutad, rapport
publiceras under år 2020).

Samverkansprocessen har bedrivits
i projektform och externa deltagare
har dels ingått i en koordinerande
processgrupp, dels i fyra arbets
grupper som tagit fram förslag inom
fyra åtgärdsområden. Skogsstyrelsen
är ordförande och sekreterare i
processgruppen. De externa delta
garna består av representanter från
skogsnäringen samt en deltagare
från Naturskyddsföreningen.
För projektet finns även en
styrgrupp med deltagare från
Skogsstyrelsen samt en deltagare
från Sveriges lantbruksuniversitet.
Totalt har grupperna bestått av
49 deltagare varav 9 kvinnor och
40 män. Uppdaterad information
om projektet har löpande lagts ut
på Skogsstyrelsens hemsida. Där
finns bland annat remissvaren och
minnesanteckningar från process
gruppens möten.

• Utveckla skogsbrukssätt inom den
fjällnära skogen som kan ge hög tillväxt
och säker föryngring samtidigt som
skogskänslan bibehålls och den bio
logiska mångfalden bevaras.
• Utveckla och visa hyggesfria metoder i
branta och erosionskänsliga områden.
• Utbyta erfarenheter med Slovenien
som har många års erfarenhet av
hyggesfritt skogsbruk. Exkursioner
har genomförts i båda länderna och en
rapport kommer att tas fram.
• Samverka med Statens fastighetsverk
och Fortifikationsverket[5], som bland
annat deltagit vid erfarenhetsutbytet
med Slovenien.
• Samarbeta med Finland för att utveckla
kunskaperna inom hyggesfritt skogsbruk. Samarbetet har inletts under året.
• Hålla webbutbildningar för 46
utförare varav 10 kvinnor och 36 män.
I många fall har även uppföljningar i
fält gjorts.
• Skapa demonstrations- och försöks-

Landsbygdspolitik

områden för ökad kunskap och lärande

Skogsstyrelsen har hittills inte med
verkat i Tillväxtverkets uppdrag[4].
Skogsstyrelsens arbete med regio
nal utveckling och skogsprogrammet
är exempel på insatser där myndig
heten bidrar till målen för en sam
manhållen landsbygdspolitik.

om hyggesfria metoder. Totalt finns
49 registrerade områden.
• Samverka med kommuner. För kommunerna kan hyggesfritt skogsbruk
vara ett bra alternativ för att främja
friluftsliv och rekreation i tätortsnära
skogar.

4 Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL)
5 Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket har egna uppdrag som ska genomföras i samverkan med Skogsstyrelsen i de delar som
berör hyggesfritt skogsbruk.
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På alla distrikt finns rådgivare om
hyggesfritt skogsbruk som skogs
ägare och yrkesverksamma kan
vända sig till. Hyggesfritt skogsbruk
har ingått i rådgivningskampanjen
Skog med variation som har pågått
under året. Resultatet av rådgiv
ningsarbetet redovisas närmare i
kapitel 6, Rådgivning.
På vår webbplats finns informa
tion om hyggesfritt skogsbruk och
vårt projekt om hyggesfritt skogs
bruk samt publikationer som tagits
fram inom projektet.
Under 2018 genomfördes en
effektutvärdering av Skogsstyrelsens
arbete för att öka arealen skogs
mark som brukas med hyggesfria
metoder.[6] En pågående utvärdering
(examensarbete) av vår rådgivning
om hyggesfritt kommer att redovisas
under år 2020.
Utifrån den effektutvärdering som
gjordes 2018 kommer följande för
ändringar av verksamheten att göras
från år 2020:
• Vi förstärker inriktningen om att en
kombination av rådgivningsaktiviteter
behöver erbjudas deltagarna så att
engångsinsatser undviks.
• Vi ökar ambitionen om att ett
demonstrationsområde besöks
i samband med temadagar och
exkursioner.

Skogsstyrelsen har i samverkan
med andra myndigheter lämnat
ett förslag till regeringen om hur
användningen av hyggesfria metoder
i skogsbruket kan stimuleras.[7]
Under år 2019 har 10,6 mnkr
använts i arbetet med hyggesfritt
skogsbruk.

Målbilder för god miljöhänsyn

Arbetet med målbilder för god
miljöhänsyn har fortsatt under året.
Arbetsgrupperna har varit aktiva och
representationen från skogssektorn
är bred. Totalt har grupperna bestått
av 52 deltagare varav 27 kvinnor och
25 män. Hänsyn vid dikesrensning
respektive Hänsyn vid skyddsdikning är två helt nya målbilder som
publicerats.[8] Målbilder för död
ved respektive träd och buskar med
naturvärden är nära publicering.
Arbete pågår också med att revidera
flera målbilder som kopplar till kul
turmiljö. Samverkan kring målbil
dernas användning vid hänsynsupp
följning har fortsatt liksom arbetet
med att utveckla kommunikationen
kring målbilderna. Information om
målbildsarbetet har löpande lagts ut
på Skogsstyrelsens webbplats.
Miljöhänsyn i skogsbruket

De senaste resultaten för uppmätt
miljöhänsyn publiceras på webb
platsen Sveriges miljömål i form av
indikatorn miljöhänsyn vid föryng
ringsavverkning och efterföljande
föryngringsarbete.[9] Under det
senaste decenniet uppvisas en svag
men positiv utveckling när det gäller
hänsyn till skyddszoner. Andelen
överfarter i samband med avverk
ning med stor negativ påverkan på
vattendraget har minskat.
Uppföljningarna visar att allvarliga
skador på hänsynskrävande biotoper
har ökat under senare tid. Den sär
skilt inriktade hänsynsuppföljningen
för kulturmiljöer visar nationellt på
förbättringar av hänsynen till kultur
miljöerna vid den senaste invente
ringen. Under åren 2019 och 2020
publiceras inga nya resultat.

Detta beror på att den nya hänsyns
uppföljningen försenats och ännu
inte har samlat in tillräckligt med
underlag. Planen är nu att de första
resultaten från den nya hänsyns
uppföljningen publiceras år 2021.
MILJÖMÅLSUPPFÖLJNING

Den fördjupade utvärderingen av
miljömålen publicerades i början av
året. Skogsstyrelsen har utvärderat
miljökvalitetsmålet Levande skogar
och har också deltagit i flera av de
temagrupper som tagit fram förslag
till regeringen. Se Skogsstyrelsen
rapport 2019/2; Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019 samt
Naturvårdsverkets rapport 6864;
Förslag till regeringen från myndigheter i samverkan. Den årliga uppfölj
ningen publicerades i mars och den
regionala uppföljningen publicer
ades i slutet av året. Skogsstyrelsen
har i dessa uppföljningar ansvarat
för Levande skogar.
Skogsstyrelsen har arbetat med
att utveckla miljömålsuppföljningen
vilket redovisas i Skogsstyrelsens
rapport 2019/1; Indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Arbetet,
som genomfördes under år 2018,
har skett i samverkan med en extern
referensgrupp med deltagare från
skogssektorn. Artdatabanken har
bidragit med expertkunskaper vilket
har utgjort ett värdefullt tillskott till
utredningsarbetet.
TILLGÅNG TILL NATUR FÖR FRI
LUFTSLIV PÅ SKOGSMARK[10]
Samordning och genomförande

Skogsstyrelsen deltar i den årliga
tankesmedjan för friluftsliv och har
också deltagit i det myndighetsmöte
som Naturvårdsverket anordnat.

6 Se Skogsstyrelsens årsredovisning 2018, kapitel 4.
7 Naturvårdsverket 2019, rapport 6864, Förslag till regeringen från myndigheter i samverkan
8 Se Skogsstyrelsens rapport 2019/6 - Nya målbilder för god miljöhänsyn vid dikesrensning och skyddsdikning
9 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/ [hämtad 2019-12-13]
10 Enligt Skogsstyrelsens instruktion ska myndigheten samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för
friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt. Uppgiften avser tillgång till natur för friluftsliv på skogsmark. Förordning (2016:107).
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Skogsstyrelsen ingår i nätverket
för friluftsliv, med myndigheter
och organisationer, som en del i att
utveckla friluftslivsarbetet. Sedan
tidigare finns målbilder för god miljö
hänsyn till friluftsliv och rekreation
som tagits fram i samverkan med
aktörer inom skogssektorn.[11]
Uppföljning av målen
för friluftslivspolitiken

Uppföljningen gjordes år 2019 för
andra gången och Skogsstyrelsen har
tillsammans med Naturvårdsverket
ansvarat för uppföljningen av målet
om tillgång till natur för friluftsliv.
Skogsstyrelsen har även bidragit till
uppföljningen av flera av målen.[12]
UTVECKLING OCH SAMVERKAN
OM NYCKELBIOTOPER

Skogsstyrelsen påbörjade i oktober
2017 ett införandeprojekt om
nyckelbiotoper efter det att reger
ingen, i budgetpropositionen för
2018, hade presenterat satsningen
på en 10-årig landsomfattande
inventering av nyckelbiotoper.
Den samverkansprocess[13] om
nyckelbiotoper som påbörjades i
februari 2017 kopplades till
införandeprojektet. I samverkans
gruppen ingick 38 deltagare varav
13 kvinnor och 25 män.
En rad utvecklingsinsatser
påbörjades inom projektet under år
2018 vad gäller bland annat förbe
redelser för den landsomfattande
inventeringen, metodutveckling,
markägarkommunikation och atti
tydundersökning[14] samt utredning
om hantering av nyckelbiotoper vid
inkommen avverkningsanmälan/
ansökan.

En utvecklad metod för nyckelbiotopsinventering ska ge inventerarna förbättrat stöd vid
bedömning och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Till följd av budgetbeslutet för år
2019 avvecklades satsningen på
en landsomfattande inventering av
nyckelbiotoper. En följd av det var
också att Skogsstyrelsen fattade beslut
om vilka av de pågående utveck
lingsinsatserna som skulle fullföljas
respektive vilka som skulle avslutas.
De planerade insatser som inte blev
genomförda var främst utveckling av
arbetssätt för löpande uppföljning och
kontrollinventering, utredning om
naturvårdande skötsel i nyckelbio
toper, förberedelser av rådgivnings
satsning, framtagande av en övergri
pande kommunikationsstrategi om
nyckelbiotoper samt utredning om
hur nyckelbiotoper som varken prio
riteras för formellt skydd enligt den
nationella strategin eller avsätts frivil
ligt kan hanteras efter registrering.
Två aktiviteter har varit i fokus för
arbetet 2019. Det gäller en utvecklad
metod för nyckelbiotopsinventering
i nordvästra Sverige samt hantering
av nyckelbiotoper vid inkommen
avverkningsanmälan/ansökan.

Syftet med den utvecklade meto
den är att den ska ge inventerarna
förbättrat stöd vid bedömning och
avgränsning av nyckelbiotoper i
nordvästra Sverige.
I förlängningen bidrar metoden
till ökad förutsägbarhet då den är
mer objektiv. I metoden tas även
hänsyn till de lokala och regionala
förutsättningarna. Arbetet har
redovisats i Skogsstyrelsens rapport
2019/12; Utvecklad av metod för
nyckelbiotopsinventering i nordvästra
Sverige.
Skogsstyrelsen beslutade våren
2018 att genomföra en utredning
om registrering av nyckelbiotoper
ska ske i samband med fältbesök
vid avverkningsanmälan eller
annan verksamhet. Utredningen
har redovisats inom den nämnda
samverkansprocessen, men det
är Skogsstyrelsen som genom
fört själva utredningen eftersom
det finns en nära koppling till
tillsynsverksamheten.

11 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-friluftsliv-och-rekreation/
friluftsliv-och-rekreation-alla-faktablad-samlade-i-en-pdf.pdf [hämtad 2020-01-23]
12 Se Naturvårdsverket 2019, rapport 6904, Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019
13 I samverkansprocessen om nyckelbiotoper har representanter från skogsbruk, ideella miljöorganisationer, forskning och myndigheter deltagit under 2019.
Under 2017 inriktades processen i stor utsträckning på att identifiera utvecklingsbehov i arbetet med nyckelbiotoper. Sedan dess har förutsättningarna
förändrats successivt. När Skogsstyrelsen fick regeringsuppdraget om en landsomfattande inventering inriktades processen på att bidra till och följa
Skogsstyrelsens utvecklingsarbete till följd av uppdraget och inom de identifierade utvecklingsområdena.
14 Eriksson, A. & Högvall Nordin, M. 2019. Attityder till nyckelbiotoper Nulägesbeskrivning 2018. Skogsstyrelsen Rapport 2019/19.
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Utredningen har pågått till decem
ber 2019 och har genomförts i fyra
olika delar, som belyser frågan ur
olika synvinklar:
• En rättslig utredning av nyckel
biotopers juridiska status.
• En beskrivning av tillämpningen i
praktiken när det gäller nyckelbiotoper
i samband med avverkningsärenden.
• En utredning utifrån ett strikt
tillsynsperspektiv.
• En policyutredning som belyser
frågan med utgångspunkt i skogsoch miljöpolitiken, samt i Skogs
styrelsens uppdrag.

Slutsatser och analyser från de olika
delarna utgör grunden för en syn
tesrapport, där slutsatserna från de
olika underlagsutredningarna vägs
samman.
Skogsstyrelsens styrelse gav vid
styrelsemötet i december general
direktören i uppdrag att ta fram ett
utvecklat arbetssätt för en allsidig
utredning vid handläggning av
avverkningsanmälan/ansökan så att
Skogsstyrelsen kan sluta registrera
nyckelbiotoper i samband med
avverkningsanmälan/ansökan
senast 31/12 2020.[15]
REMISSER

Under året har Skogsstyrelsen fått
in totalt 1 052 remisser. Av dessa
är 70 nationella remisser som i de
flesta fall krävt analys och beredning
inför yttrandet. Därutöver inkom
982 regionala eller lokala remisser
varav 243 av policykaraktär, 462 som
kopplar till tillsynsfrågor och 277
som berör områdesskydd. Regionala
eller lokala remisser kan beröra
strategier och handlingsplaner eller
översiktsplaner och detaljplaner.
Även exploatering av enskilda områ
den eller ändrad markanvändning

Skogsstyrelsen har under året stöttat regeringskansliet genom ordförandeskapet i Barents
skogssektornätverk. Ordförandeskapet avslutades med ett skogsforum i Umeå.

samt inrättande av områdesskydd
eller skötselplaner för skyddade
områden är exempel på frågor som
remissas.

• Klimatförhandlingarna inom
klimatkonventionen
• Konventionen om biologisk mångfald
• FN:s skogsforum
• Vice ordförande i Internationella

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Skogsstyrelsen stödjer regerings
kansliet med analyser, förberedelse
arbete, underlag till ställnings
taganden, genomförande av möten
och förankringsarbete på hemma
plan, i allt från samarbete i närom
rådet och EU till globala processer.
Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling genomsyrar
arbetet.
Bland de viktigare EU- och inter
nationella processerna där Skogs
styrelsen stöttat regeringskansliet
under år 2019 kan nämnas:
• EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
• Forest Europe, inklusive medverkan i
Forest Europes styrkommitté
• Förhandling om ett Legalt Bindande
Avtal (LBA) för skogar i Europa
• UNECE:s kommitté för skog och
skogsindustri samt FAO:s europeiska
skogsbrukskommission och kommission för genetiska resurser

tropiska timmerorganisationen
• Ordförandeskap i Barents
skogssektornätverk
• Arbete med EU:s Östersjöstrategi

Under året har vi ansvarat för inter
nationell rapportering om svensk
skog och skogssektor till interna
tionella organisationer. Dessutom
har Skogsstyrelsen haft dialog kring
skogssektorutveckling med olika
delegationer och kontakter från
bland annat Indien, Kina, Malaysia,
Indonesien, Brasilien och Rwanda.
Skogsstyrelsens arbete inom
Politiken för Global Utveckling (PGU)
har under 2019 intensifierats.
I samarbete med Sida förbereds ett
internationellt utbildningsprogram
om lokal kapacitet för skogsrestau
rering och under året startades en
aktivitet inom ett UNDP/Sidaprogram för utveckling av Etiopiens
skogssektor. Båda dessa aktiviteter
är exempel på kapacitetsutveckling
med systemanalytisk ansats utifrån

15 Styrelseprotokoll 8/2019, 2019-12-16
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Agenda 2030, där många aktörer
samverkar för kopplade mål kring
såväl, miljö, klimat samt social och
ekonomisk utveckling.
Ett antal mindre skogliga sam
arbeten pågår och startades under
året, som exempelvis med Albanien
och Algeriet. Dessutom har ett
utbyte med Ministeriet för infra
struktur och miljö i delstaten São
Paulo i Brasilien inletts under året.
Skogsstyrelsen koordinerar här ett
brett samarbete med många aktörer.
Det senare samarbetet är inte ren
PGU-verksamhet, men ger viktig
input i andra aktiviteter kring hur
utveckling löser problem kring
skogsrestaurering m.m.
Under IUFRO:s världskongress i
Brasilien var Skogsstyrelsen på plats
och bidrog tillsammans med SLU
till att marknadsföra nästa världs
kongress som kommer att äga rum i
Stockholm 2024.
Skogsstyrelsen har innehaft ord
förandeskapet för Barents skogs
sektornätverk, under det svenska
ordförandeskapet för Barentsrådet.
Övergripande mål för Skogsstyrel
sens ordförandeskap har varit att
lyfta skogens roll och möjligheter
för att möta viktiga utmaningar och
bidra till utvecklingen mot ett håll
bart samhälle, som en del av Agenda
2030 för hållbar utveckling.
Tyngdpunkten under ordförande
skapet har legat på att dela erfaren
heter och öka kunskapen om frågor
runt klimatförändringar, skogsbase
rad bioekonomi, ungdomsperspektiv
och insatser för att stärka samarbetet
på regional nivå. Ordförandeskapet
avslutades med ett skogsforum i Umeå
under hösten med temat ”Barents
regionen i en biobaserad framtid”.
Det finns en stark koppling mellan
Barentsamarbetet och det boreala

samarbetet som syftar till att stärka
samarbetet inom skogsfrågor i den
boreala regionen. Samarbetet omfattar
sex länder (Barentsländerna samt
Kanada och USA). I samarbetet
ingår även International Boreal Forest
Research Association (IBFRA) som är
ett internationellt samarbetsorgan
för skogsforskning. I november 2019
beslutade FAO:s Europeiska Skogs
brukskommission och UNECE:s
kommitté för skog och skogsindustri
att formalisera samarbetet genom
tillsättande av en arbetsgrupp för
boreala skogar. Gruppens mandat
omfattar:
• Information och data om den boreala
skogen, inklusive klimatpåverkan
• Skogens roll i omställning till
en biobaserad ekonomi
• Utveckla anpassade gränssnitt
mellan vetenskap och policy

Sektorsdialog

Sektorsdialoger[16] har genomförts
med 30 företag och organisationer
inom skogssektorn. I 2019 års dialo
ger låg fokus på:
• Nationella skogsprogrammet och
regionala strategier, för att få bilden
av engagemang, medverkan och
framtidsplaner.
• Nyckelbiotoper, för att se möjligheter
till utökad samverkan mellan skogs
företag och Skogsstyrelsen.
• Samverkan skogsproduktion, för att
fånga upp hur sektorn upplevt sam
verkansprocessen och vad man avser
att göra med förslagen.
• Skador på skog, för att se samverkansmöjligheter och få en bild av beredskapen för kommande skador på skog.
• Uppföljning miljöhänsyn, där vi
tillsammans identifierar åtgärder för
att säkerställa att hänsynsuppföljning

REGIONAL UTVECKLING

och målbilder bidrar till utveckling av

Skogsstyrelsen har viss samverkan
med Tillväxtverket och har deltagit
på landsbygdskonferensen. Skogs
styrelsen har också kontakter med
regioner och länsstyrelser kopplat
till regionalutveckling.
Skogsstyrelsen har många
pågående projekt och samtidigt
pågår arbetet med nya ansökningar.
Se även arbetet med Östersjö
strategin ovan.

miljöhänsynen.

DIALOG OCH SAMVERKAN

Dialog och samverkan ingår i olika
grad i all verksamhet men i detta
avsnitt redovisas aktiviteter där
fokus och arbetssätt varit särskilt
inriktade på dialog och samverkan.
Se även Nationellt skogsprogram,
samverkansprocess för skogsproduk
tion, målbilder för god miljöhänsyn
samt samverkan och utveckling om
nyckelbiotoper ovan.

Rådgivande forum

Skogsstyrelsen har ett antal råd
givande forum för avstämning
med intressenter i olika frågor.[17]
De olika råden har haft möten under
året och bistått Skogsstyrelsen inom
sina respektive områden. Det har
ännu inte gjorts någon översyn av
forumen till följd av skogsprogram
met men vi ser fortsatt ett behov av
en sådan utvecklingsinsats.
Bland de rådgivande forumen ingår
ett nationellt och fyra regionala sek
torsråd. Sektorsråden är rådgivande
till generaldirektören respektive
regioncheferna. Inget av sektors
råden har jämställd representation
och könsfördelningen i råden är
från 65 procent män och 35 procent
kvinnor till 85 procent män och 15
procent kvinnor. Alla sektorsråd är
alltså mansdominerade.[18]

16 Dialogerna utgörs av bilaterala möten med företag och organisationer och syftar till att systematiskt
och strukturerat diskutera olika ämnen och frågeställningar.
17 Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/ (hämtad 2020-01-08)
18 Skogsstyrelsen 2019, Jämställdhetsprogrammet 2017-2019 - slutrapport med förslag för fortsatt arbete, dnr- 2017/1915
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Skogsstyrelsen har medverkat i nationell samverkan kring grön infrastruktur samt stöttat länsstyrelserna i arbetet med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur

Skogsstyrelsen har medverkat i
nationell samverkan kring grön
infrastruktur samt stöttat läns
styrelserna i arbetet med att ta
fram och genomföra regionala
handlingsplaner för grön infra
struktur. Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket har tagit fram
filmen Skogens ekosystemtjänster och
grön infrastruktur[19]. Tillsammans
med Naturvårdsverket, Länsstyrel
sen i Västerbottens län och Holmen
har vi också genomfört en nationell
exkursion med skogssektorn på
temat värdetrakter och grön infra
struktur. De interna utbildningarna
om grön infrastruktur och eko
systemtjänster har fortsatt.
RESULTATANALYS

Nedan följer korta analyser och slutsatser om verksamheten med avse
ende på bland annat kvalitet, kundperspektiv, effekter och måluppfyllelse
inom processen policyutveckling.

Processen utgörs till viss del av årli
gen återkommande aktiviteter men
präglas också av mellan och under
åren tillkommande uppdrag och
projekt som kan ha stor variation i
innehåll och omfattning. De aktivite
ter som planerats inom processen år
2019 har genomförts.
Enligt den kvalitetsplan som ingår
som bilaga till Skogsstyrelsens
verksamhetsplan kan kvalitets
granskningar eller verksamhetsnära
effektutvärderingar göras inom
respektive process efter beslut av
berörd processägare. För processen
policyutveckling har inga sådana
insatser gjorts.
En uppföljning har dock gjorts av
de utfästelser eller åtaganden som
Skogsstyrelsen gjort i de rapporter
och meddelanden som publicerats
under åren 2016–2019 där bland
annat redovisningar av regerings
uppdrag ingår. Uppföljningen visar
att de åtaganden och utfästelser
som myndigheten gjorts tagits om

hand i varierande grad men att det
också varierar hur tydligt beskrivna
dessa är. En viktig slutsats är att
överlämningen från utredning till
förvaltning behöver förbättras men
också hur fortsatt arbete tas med i
verksamhetsplaneringen.
I de fall ett åtagande av något skäl
inte längre är aktuellt att genomföra
behöver detta tydliggöras. Under
året har ett par avvikelser inträffat
kopplat till arbetet med regerings
uppdrag. Det är också några
regeringsuppdrag som har behövt
få senarelagd redovisning. Det har
inkommit externa synpunkter kring
kvaliteten på vissa utredningar. Det
finns behov av att stärka kvalitets
arbetet inom processen.
Inom processen förekommer
omfattande omvärldskontakter i
aktiviteter inriktade på dialog och
samverkan men också i form av
inhämtande av synpunkter genom
hearings och remisser. Omvärlds
kontakterna är också mycket

19 Skogsstyrelsen, film om skogens ekosystemtjänster och grön infrastruktur, https://youtu.be/AJMjEQh3Tuo (hämtad 2020-01-07)
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omfattande i såväl det internatio
nella arbetet som i arbetet med
regional utveckling. Det har inte
gjorts någon systematisk kund- och
intressentanalys utifrån processens
övergripande aktiviteter. Det är
därför svårt att veta vilken uppfatt
ning omvärlden har om verksam
heten även om det både förs debatt
och lämnas många synpunkter om
enskilda insatser/resultat.
Kopplat till arbetet med dialogoch samverkansprocesser pågår
följeforskning och under år 2019
publicerades de första resultaten.[20]
Resultaten rör samverkansprocessen
om nyckelbiotoper och visar att
förändrade förutsättningar försvårar
genomförandet av en samverkans
process. Forskarna menar att de
förändrade förutsättningarna för
processen påverkade deltagarnas
möjligheter och motivation för att
delta men också samverkansproces
sens legitimitet. Samtidigt framgår
det av studien att processledningen
fungerat bra och att det initialt
varit tydligt vad som förväntades
av deltagarna och vilket syftet med
samverkansprocessen var.

Skogsstyrelsen har som ambition att
ta bättre beslut och en del i detta
är att utveckla beslutsunderlagen.
Därför har en modell för hållbar
hetsbedömning testats (pilot) inom
samverkansprocessen för skogs
produktion[21]. I modellen ingår
bedömningar dels avseende de
globala målen för hållbar utveckling
och dels avseende olika ekosystem
tjänster. Det har inte gjorts någon
utvärdering av den testade modellen
ännu men preliminärt kan sägas att
den bidrar till en mer systematisk
genomgång av olika konsekvenser av
ett förslag. Modellen är översiktlig
och utgörs av expertbedömningar. I
många fall behöver modellen sanno
likt kompletteras med fördjupade,
och/eller användas tillsammans med
andra, analyser men kan tillsam
mans med exempelvis remissvar vara
ett effektivt verktyg för att ringa in
inom vilka områden sådana behövs.
Skogsstyrelsens utredningsverk
samhet har under året haft som mål
att öka antalet kvinnliga utredare
och att andelen regeringsuppdrag
där både män och kvinnor deltar är
100 procent.

Antalet kvinnliga utredare har ökat
med tre och andelen regerings
uppdrag där både män och kvinnor
deltog var 100 procent.
I de externa grupperna Samverkansprocess skogsproduktion,
Samverkan om nyckelbiotoper samt
sektorsråden, är andelen män över
60 procent vilket innebär att dessa
grupper är mansdominerade.[22] En
jämnt fördelad representation i olika
grupper är inte någon garanti för att
fördelningen av makt och inflytande
är jämn men representation är ett
viktigt verktyg för att skapa förutsätt
ningar för det. Vi har stora möjlighe
ter att påverka de externa gruppernas
sammansättning.
För processen som helhet är
andelen årsarbetskrafter 41 procent
för kvinnor och 59 procent för män.
Skillnaden i andelen årsarbetskrafter
mellan kvinnor och män har minskat
under de senaste tre åren, se tabell
13:4. Det finns fortsatt ett stort
behov av att arbeta mer ambitiöst
med jämställdhetsintegrering inom
processen.

TA B E L L 1 3 : 4 . V E R K S A M H E T E N S O M FAT T N I N G , P O L I C Y U T V E C K L I N G *. Å R S A R B E T S K R A F T E R , I N T Ä K T E R O C H K O S T N A D E R

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

145

150

127

Årsarbetskraft, män

85

93

81

Årsarbetskraft, kvinnor

60

57

46

Intäkter av anslag 1:1

143 045

151 431

132 182

Intäkter av anslag 1:2

9 109

6 103

0

Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

29 487

18 628

17 305

-181 641

-176 162

-149 487

0

0

0

Från statsbudgeten för finansiering
av bidrag anslag 1:1

54

500

0

Lämnade bidrag

-54

-500

0

*) Särredovisning av verksamheterna Statistik och Geodata baseras på ett nytt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2019. Jämförelsetal tidigare år är inte möjligt att ta fram med god
precision då Skogsstyrelsens objektplan löpande förändras. Verksamheten Geodata har tidigare år redovisats som en delmängd av Inventering, medan Statistik tidigare har redovisats som en
delmängd av Policyutveckling. Detta förklarar även förändringen mellan åren vad gäller jämförelsetalen för Policyutveckling respektive Inventering.

20 Bjärstig, T., Sandström, C., Sjögren, J., Sonesson, J., &Nordin, A. (2019) A struggling collaborative process – revisiting the woodland
key habitat concept in Swedish forests. Scandinavia Journal of Forest Research.doi.org/10.1080/02827581.2019.1674916
21 Se Skogsstyrelsens rapport 2019/24 Skogsskötsel med nya möjligheter, kapitel 11 Effekter på andra samhällsmål än skogsproduktion
22 SCB 2018, På tal om kvinnor och män 2018, sidan 2
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Skogsstyrelsen utför uppdrag inom områden som är angelägna för den skogspolitiska
måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål. Uppdragen består av produkter och
tjänster åt små, medelstora och stora företag i skogsbruket och angränsande sektorer
samt uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner.
biologiska mångfald. Många invente
ringar bidrar också till att säkra en
uthållig skogsproduktion och bra
avkastning för kunderna.

Foto: Mats Carlén

I

den skogliga uppdragsverk
samheten har Skogsstyrelsen
kunder även i angränsande
sektorer till exempel inom vindkraft,
elkraftbolag, gruvnäring och andra
infrastrukturrelaterade verksam
heter som på olika sätt är aktiva i
skogslandskapet. Skogsstyrelsen
har också arbetsmarknadsrelaterad
uppdragsverksamhet.

Utbildningar
Skogsstyrelsen genomför utbild
ningar i huvudsak inom tre
ämnesområden:
• natur- och kulturmiljövärden

SKOGLIG UPPDRAGSVERKSAMHET

• skogskunskap

Produktområden

• tekniska säkerhetsutbildningar.

Vi utför en mängd olika tjänster där
Skogsstyrelsens kompetens kan vara
till nytta. Många uppdrag ryms inom
våra produktområden, medan andra
är skräddarsydda konsultuppdrag.
Inventeringar
Inom produktområdet Inventeringar
samlar vi in uppgifter genom fält
verksamhet och med fjärranalytiska
metoder. Skogsstyrelsen utför nyckel
biotopsinventering, naturvärdes
inventering, kulturmiljöinventering,
och skogsskadebesiktning.
Vi utför också inventeringar för
kunder med specifika önskemål.
Med hjälp av resultaten från
inventeringarna kan natur- och
kulturvärden bevaras i högre grad
och därmed bidra till skogens
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Vi bidrar till hög kompetens inom
skogsbruket, hos privata skogsägare
och skogssektorns entreprenörer och
tjänstemän. Våra tekniska säkerhets
utbildningar om skogsbruksredskap,
röj- och motorsågsutbildningar ger
bättre arbetsmiljö i sektorn och
angränsande sektorer. De bidrar
också till att det finns kunnig perso
nal för till exempel naturvårdande
skötsel och skogsvård.
Planläggning
Produktområdet planläggning
omfattar olika typer av besluts- eller
planeringsunderlag till skogsbruket
och andra sektorer som verkar i eller
påverkar skogen. Vid avverknings
planering tas detaljerade underlag

Produktområdet planläggning omfattar
olika typer av besluts- eller planerings
underlag för exempelvis vägbyggnad.

fram för att kunna göra en uthållig
föryngringsavverkning eller gallring
med god hänsyn till ståndorter,
natur- och kulturmiljöer.
Skogsbilvägar och andra vägar
är nödvändiga för skogsbruk och
livet på landsbygden. Anpassning
av vägar behövs för att markanspråk
och materialåtgång ska minimeras.
Samtidigt är också vägbyggnad ett
stort ingrepp i naturmiljön.
Skogsbruksplaner som beskriver
skogens värden, både för virkespro
duktion och översiktligt vilka natur
värden som man behöver ta hänsyn
till har avvecklats under år 2019.

ÅRSREDOVISNING 2019
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”Vi bidrar till hög
kompetens inom
skogsbruket, hos
privata skogsägare
och skogssektorns
entreprenörer och
tjänstemän.”
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Övriga tjänster
Bland övriga tjänster bör särskilt
nämnas myndighetssamverkan
med Naturvårdsverket, där vi mäter
in och kvalitetssäkrar gränser på
bildade naturreservat. Exempel på
konsultuppdrag är planering och
utförande av naturvårdande skötsel
åtgärder, insamling av statistik och
uppgifter om skötselåtgärder och vägar.
Tjänsteexport

I enlighet med Skogsstyrelsens
instruktion och regleringsbrev
bedrivs viss tjänsteexport, till
exempel i form av internationella
samarbetsprojekt.

Revisioner enligt PEFC:s
entreprenörsstandard

Utifrån beslut under år 2018 har
Skogsstyrelsen organiserat om upp
dragsverksamheten. Myndighetens
tre regioner ansvarar för att utföra
uppdrag. Uppdragsavdelningen som
tidigare gav övergripande stöd för

Under år 2019 genomfördes sex
internrevisioner enligt PEFCentreprenörsstandard fördelade på
olika distrikt inom organisationen.
Internrevisionerna visade att
uppdragsverksamheten utvecklas
i en positiv riktning. Endast en
handfull avvikelser och noteringar

TA B E L L 1 4 : 1 . P Å V E R K A D A R E A L
I N O M U P P D RAG SV E R KSA M H E T E N

TA B E L L 1 4 : 2 . A N TA L D E L TA G A R E
I S KO G S ST Y R E L S E N S U T B I L D N I N G A R

Ny nationell uppdragsorganisation

Hektar
Naturvård
Kulturmiljövård

6 546
300

Utbildningsområde

gjordes och rörde i huvudsak doku
mentation och arbetssätt i affärs
systemet Sälgen. En stor förbättring
noterades i fråga om kompetens
registreringen och rutiner för att

Region
Nord

Region
Mitt

Region Syd

Totalt

Natur & Kulturmiljövård

166

0

15

181

161

208

0

369

114

0

0

114

4

183

77

264

379

1039

572

1990

41 095

Kulturmiljö

Skogsskador

33 576

Skogskunskap

Summa

81 517

Teknisk utbildning

SKOGSSTYRELSEN

Bland övriga tjänster bör särskilt nämnas
myndighetssamverkan med Naturvårdsverket, där vi mäter in och kvalitetssäkrar
gränser på bildade naturreservat.

Naturvård

Skogsproduktion

I dessa uppskattningar ryms olika former av uppdrag
och leveranser. Ofta, men inte alltid, har vår personal
varit på plats i fält. Uppskattningarna bygger på
den egenrapportering som görs i samband med att
uppdragen avslutas.
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verksamheten har avvecklats. Den
har ersatts av en minimal organi
sation med processförvaltare och
regionala samordnare som ansvarar
för att stötta och följa upp respektive
region.
Förändringen har inneburit en
väsentlig besparing, från en over
headkostnad på 6,4 mnkr till 4,3
mnkr. Avvecklingskostnaderna för
uppdragsavdelningen är 1,6 mnkr.
Förändringen av organisation
har i stort gått bra. Några kvalitets
höjande åtgärder återstår, bland
annat översyn av rutiner. Föränd
ringar av arbetssätt kommer att
fortsätta år 2020.
Under året påbörjade vi också
en förändring av produktutbudet
och trappade ner produkterna
skogsbruksplaner och grön skogs
bruksplan. Vid årsskiftet 2019/20
försvann de helt.

Foto: Peter Johansson

Värderingar
Baserat på egna eller andras fält
underlag hjälper vi kunder att sätta
ett värde på sin skogsmark. Det
underlättar generationsskiften och
markintrång och bidrar till stabilitet.
Många kunder uppskattar att Skogs
styrelsen är en oberoende part.

Antal deltagare i utbildningar, grupperade efter utbildningens huvudsakliga innehåll. Tyvärr är det
med vårt nuvarande system inte möjligt att göra en könsuppdelad rapportering av deltagarna.
Uppskattningarna bygger på den egenrapportering som görs i samband med att uppdragen avslutas.
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dokumentera och anslå nödlägesbe
redskapen, som fungerade i stort sett
prickfritt överallt.
En externrevision resulterade
i en mindre avvikelse och en
notering för Skogsstyrelsens
uppdragsverksamhet.
Den mindre avvikelsen är en
avsaknad av rutin. Enligt PEFC ska
certifierade organisationer/företag
till PEFC rapportera in avvikelser
som de upptäcker på andra certi
fierade fastigheter. Avvikelsen är
utredd och åtgärder vidtagna.
Noteringen gällde kompetens
registreringen i Skogsstyrelsens
uppdragsverksamhet som är svår att
följa då den görs i flera system.
I samband med den externa
revisionen redovisade Skogsstyrel
sen att vi ligger efter med ändringar
i rutiner och styrande dokument.
Revisorn bedömde att detta var helt i
sin ordning då organisationen är helt
ny och året i övrigt varit turbulent.

Effekter av verksamheten

Syftet med myndighetens uppdrags
verksamhet är att kunna bidra till
utveckling av skog, skogsbruk och
andra sektorer även när det inte är
rimligt att staten betalar för åtgär
derna. De effekter vi eftersträvar är
i linje med Skogsstyrelsens övergri
pande mål för år 2019, ”Stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning
för ett hållbart samhälle”.
För uppskattning av arealer som
Skogsstyrelsen påverkat inom olika
delar av uppdragsverksamheten, se
tabell 14:1.
Våra utbildningsuppdrag påverkar
i första hand människor. Ett tydligt
mått på effekt är därför hur många
människor vi når inom olika utbild
ningsområden. Övriga uppdrag
handlar ofta om att ge kunden ökad
kunskap om ett visst område. Ett
enkelt men grovt mått på effekten är
därför den sammanlagda arealen av
de områdena.

Se tabell 14:2 för uppgifter om
antal deltagare i utbildningar, grup
perade efter utbildningens huvud
sakliga innehåll.
Verksamhetsvolym
och ekonomiskt resultat

Verksamhetsvolymen steg något från
år 2018 till 2019, trots att vi trappade
ner skogsbruksplanläggningen och
trots minskade uppdrag åt en av våra
stora kunder, Arbetsförmedlingen,
på grund av riksdagsbeslut om för
ändringar i statsbudgeten.
Resultatmässigt visar verksam
heten på ett mycket gott resultat
med en fortsatt förbättring i för
hållande till tidigare år. Resultatet
påverkas något av avvecklingskost
nader som uppkommit när vi gjort
om organisationen för uppdrags
verksamheten. Se tabell 14:3.

TA B E L L 1 4 : 3 . R E S U L TAT P E R P R O D U K T O M R Å D E , T K R O C H D A G A R

Produktområde

Omsättning, tkr 1)
2019

UV-gemensamt

Dagar antal

2018

2019

2018

14

0

0

0

1 033

1 302

11 546

8 987

572

656

1 763

1 531

Kunskapsförmedling

16 033

13 261

691

1 317

2 163

1 822

Planer/planläggning

6 642

7 643

320

-274

953

1 167

Skogsvärdering

1 951

1 623

83

-9

264

255

Reservatskötsel

11 347

5 867

71

-492

68

148

Övriga tjänster

36 164

34 164

1 196

1 681

4 326

4 196

Summa UV åt Skogsbruket

83 697

71 545

2 933

2 879

10 570

10 421

183

216

112

16

10

41

44 863

1 811

-111

-6 412

3 735

83

Arbetsmarknad/rehab/integration
Naturnära jobb
Totalt
2)

2019

Inventering/besiktning

Internationella uppdrag

1)

Resultat, tkr

2018

6 479

464 797

-13 069

0

1 842

23 738

135 222

538 369

-10 135

-3 517

16 157

34 283

2)

I övriga tabeller i årsredovisningen presenteras omsättning inklusive fördelade LS-intäkter.
2018 ingår anslagsintäkt 112 282 tkr
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TA B E L L 1 4 : 4 . AV G I F T S F I N A N S I E R A D V E R K S A M H E T Å R 2 0 1 9

Verksamhet (tkr)

Överskott
/underskott

Överskott
/underskott

tom. 2017

2018

Intäkter
2019
Budget

Kostnader
2019

Utfall

Budget

Utfall

Överskott
/underskott

Ack.
överskott
/underskott

2019

2019

Uppdragsverksamhet
Skogliga tjänster

-2 395

2 879

60 000

84 204

-59 400

-81 271

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster *

0

-6 412

700 000

45 728

-700 000

-45 839

-111

-6 523

Naturnära jobb **)

0

0

0

6 555

0

-19 624

-13 069

-13 069

-2 395

-3 533

760 000

136 487

-759 400

-146 734

-10 247

-16 175

-19

16

300

183

-300

-71

112

109

)

Summa uppdragsverksamhet
Tjänsteexport
Summa uppdragsverksamhet
inklusive tjänsteexport

2 933

3 417

-2 414

-3 517

760 300

136 670

-759 700

-146 805

-10 135

-16 066

Fastighetsförvaltning
och övrig verksamhet

7 659

3 028

6 000

6 673

-6 500

-10 604

-3 931

6 756

Summa uppdragsverksamhet inklusive tjänsteexport och fastighetsförvaltning

5 245

-489

766 300

143 343

-766 200

-157 409

-14 066

-9 310

Offentligrättslig verksamhet
10

-35

325

308

-325

-310

-2

-27

Summa

Offentligrättslig verksamhet

5 255

-524

766 625

143 651

-766 525

-157 719

-14 068

-9 337

Totalt exkl Naturnära jobb

5 255

-524

766 625

137 096

-766 525

-138 095

-999

3 732

*) Enligt regleringsbrevet 2017 får underskott i resultatområde Arbesmarknadsrelaterade tjänster finansieras med anslag 1:1 med 4 500 tkr. 3 149 tkr har tillförts under 2017.
**) Naturnära jobb finanseierades 2018 med anslag 1:2 ap 4 med 99 218 tkr och Trafikverkets anslag 1:2 ap 3 med 13 064 tkr.

ARBETSMARKNADSVERKSAMHET

Arbetsmarknadsverksamheten har
under år 2019 bestått av arbets
marknadsuppdrag och avveckling av
regeringsuppdraget Tillvarata jobb
potentialen i de gröna näringarna,
Naturnära jobb[1], som Skogsstyrel
sen fick år 2018.
Skogsstyrelsen har genom myn
dighetssamverkan med Länsstyrel
sen i Skåne genomfört ett arbets
marknadsuppdrag med drygt 100
deltagare och uppnått goda effekter
genom skötsel av naturområden
i länet. I övriga landet har arbets
marknadsuppdragen avvecklats.
Eftersom Naturnära jobb inte
finansierades i budgeten för år
2019 avvecklades verksamheten på
kort tid. De anställda i projektets

arbetslag fick sluta med två veckors
framförhållning. Bilar, manskaps
bodar, utrustning med mera
avyttrades i rask takt. Merparten av
arbetsledningen var visstidsanställd.
Det hastiga avslutet gav stora
ekonomiska konsekvenser för
Skogsstyrelsen, ett underskott på
cirka 13 miljoner kronor 2019.
Ytterligare underskott, men i
betydligt mindre omfattning, kan
uppstå under år 2020, på grund
av några medarbetares långa
uppsägningstider.

TA B E L L 14 : 5. V E R KSA M H E T E N S
O M FAT T N I N G , U P P D RAG SV E R KSA M H E T,
Å RSA R B E TS K RA F T E R , I N T Ä KT E R O C H
KOST N A D E R

2019

2018

2017

Årsarbetskraft, totalt

180

1 035

596

Årsarbetskraft, män

155

833

510

Årsarbetskraft,
kvinnor

25

202

86

Intäkter av
anslag 1:2
ap 4

0

112 282

0

Intäkter

143 343

437 073

334 718

Kostnader

-157 409

-549 844

-334 766

Resultat

-14 066

-489

-48

1 Skogsstyrelsens benämning på uppdraget. Tillvarata jobbpotentialen
i de gröna näringarna – Naturnära jobb, Skogsstyrelsens rapport 2019/5.
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”Det hastiga avslutet
av Naturnära jobb
gav stora ekonomiska
konsekvenser för
Skogsstyrelsen, ett
underskott på cirka
13 miljoner kronor
år 2019.”
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EKONOMISKT RESULTAT
I SAMMANFATTNING

E

fter några år med krympande
ekonomi innebar 2018 års
regleringsbrev och tillhörande
regeringsuppdrag en kraftig ökning
av verksamhetsvolymen. Detta
bland annat i form av satsningar på
en landsomfattande nyckelbiotops
inventering, arbete med natur
vårdande skötsel, ökade ambitioner
i områdesskyddsarbetet samt
regeringsuppdraget Naturnära jobb.
Skogsstyrelsen hade vid utgången
av år 2018 en ekonomi i balans med
ett anslagssparande om 2,9 mnkr på
förvaltningsanslaget 1:1.
Det regleringsbrev som beslutades
av regeringen inför år 2019 innebar
att flertalet av de satsningar som
aviserades inför år 2018 avbröts, i
flera fall i förtid. För flera verksam
heter där finansieringen med kort
varsel avbröts från 1 januari 2019
fanns kostnader för personalresurser
med mera som i flera fall inte kunde
avvecklas med kort framförhållning
på grund av gällande uppsägnings
tider. Detta innebar mycket omfat
tande åtstramningar i den ekono
miska styrningen av myndigheten
under år 2019. Bland annat fick
ett stort antal visstidsanställningar
avbrytas och 40 tillsvidareanställda
medarbetare sades upp. Se vidare
kapitel 4 Mål och resultat.
Besparingsåtgärderna, i kombi
nation med tillkommande medel i
vårändringsbudgeten som till viss

96

SKOGSSTYRELSEN

del fick användas för att finansiera
eget arbete, gjorde att Skogsstyrelsen
även vid utgången av år 2019 har en
ekonomi i balans med ett anslags
sparande om cirka 9,5 mnkr.
Myndighetens uppdragsverksamhet
inklusive fastighetsförvaltning omsatte
under år 2019 cirka 143 mnkr. Det är
en kraftig minskning jämfört med
år 2018, vilket främst kan hänföras
till det avbrutna uppdraget rörande
arbetsmarknadsuppdraget Naturnära jobb. Den skogliga uppdrags
verksamheten visar för tredje året
i rad ett överskott, som för år 2019
uppgår till 2,9 mnkr. De åtgärder
som myndigheten år 2017 påbörjade
med syfte att sänka de gemensamma
kostnaderna inom den skogliga
uppdragsverksamheten har fortsatt
under år 2019 och bidragit till det
positiva resultatet. Se vidare kapitel
14 Uppdragsverksamhet. Resultat
för den skogliga uppdragsverksam
heten belastas under år 2019 med
kostnader för uppsagd personal om
cirka 1,7 mnkr.
Det besked som kom just innan
årsskiftet 2018/2019 om att anslags
finansieringen av Naturnära jobb
avbröts, medförde att betydande
avvecklingskostnader uppstod.
I årsredovisningen för år 2018 belas
tades den dåvarande anslagsposten
1:2 ap. 4 Enklare vägar till Gröna jobb
med 8,6 mnkr som avsåg direkta
avvecklingskostnader för arbets
befriade visstidsanställda arbetsle
dare, lokaler som fick sägas upp i
förtid med mera.

Ytterligare 6,8 mnkr kostnads
bokfördes i bokslutet år 2018 mot
uppdragsverksamhetens resultat,
för bedömda framtida personal
kostnader avseende tillsvidare
anställda arbetsledare som inte
kunde sysselsättas i arbetsmarknads
uppdrag under år 2019. Under år
2019 har ytterligare kostnader
avseende uppsägning av tillsvidare
anställd personal, återställande av
lokaler med mera belastat resultat
området Arbetsmarknadsrelaterade
tjänster med 13,1 mnkr.
Den 17 januari 2019 meddelades
domslut i Mark- och miljödomstolen
i Umeå i fem ärenden där skogsägare
nekats tillstånd till avverkning i fjäll
nära skogar. Till följd av dessa domar
bokades en skuld uppgående till 19,4
mnkr för ersättningar samt rätte
gångskostnader i de aktuella fallen i
avvaktan på eventuell fortsatt rättslig
process. De aktuella domarna över
klagades den 7 februari 2019.
Vidare avsattes 45,1 mnkr för
ytterligare ärenden där tillstånd till
avverkning nekades under år 2018
eller tidigare och där ersättningskrav
eventuellt kunde finnas. Beloppen
bokades upp och anslagsavräknades
år 2018 enligt gängse redovisnings
princip. Vid tidpunkten för avläm
nande av 2019 års årsredovisning
har någon dom ännu inte fallit till
följd av de överklaganden som läm
nats. Skulder har därför bokats upp
enligt samma princip som i årsredo
visningen 2018. Samtidigt har vissa
av de ärenden som Skogsstyrelsen
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tog upp skuld för år 2018 kunnat
avskrivas då tidsgränsen för
inlämnande av stämningsansökan
har passerats. Sammantaget har
Skogsstyrelsen under år 2019 bokat
upp ytterligare cirka 26 mnkr som
reservation för fjällnära-ärenden.
I juni 2019 föll dom i ett artskydds
ärende där staten ålades att ersätta
en markägare med totalt 3,4 mnkr
samt rättegångskostnader. På samma
sätt som i fjällnära-ärenden har Skogs
styrelsen reserverat totalt 13,9 mnkr
för denna dom, samt artskydds
ärenden där rättslig prövning pågår
eller kan bli aktuell, i avvaktan på
dom i nästa instans.

Anslagspost 2
Kostnader för intrångsersättning
och vissa civilrättsliga avtal på
naturvårdsområdet
Anslaget har belastats med kostna
der på 268,6 mnkr. Av denna belast
ning utgör kostnader kopplade till
Mark- och miljödomstolens domslut
i ärenden som rör nekade avverk
ningstillstånd i fjällnära skogar
25,8 mnkr, samt artskyddsärenden
13,9 mnkr. Liksom tidigare år har del
av kostnaderna för administrationen
av Biotopskydd och Naturvårdsavtal
finansierats genom förvaltningsan
slaget. Beloppet uppgick till
9,9 mnkr.

KOMMENTARER TILL UTFALL

Anslagspost 3
Nationellt skogsprogram
Anslagsposten har belastats med
kostnader på 19,6 mnkr. Disposi
tionen av medlen har under året
reglerats i ett antal separata reger
ingsbeslut. Utfallet på anslagsposten
reduceras av återbetalda medel från
tidigare år, vilka ej disponeras av
Skogsstyrelsen, om cirka 6,3 mnkr.

Förvaltningsanslag 1:1

Den tilldelning av anslagsmedel
inom förvaltningsanslag 1:1 som
Skogsstyrelsen disponerat år 2019
uppgick enligt regleringsbrev till
439,5 mnkr. Från år 2018 fanns ett
utgående anslagssparande om cirka
2,9 mnkr. Totalt disponibelt belopp
för år 2019 uppgick därmed till
442,4 mnkr. Utfallet uppgick för år
2019 till 432,9 mnkr, vilket innebär
ett anslagssparande på 9,5 mnkr.
Anslag 1:2

Anslagspost 1
Bidrag till skogsbruket
Anslagsposten avser stöden
Nokås och Ädellöv. Total anslags
belastning under år 2019 uppgick
till 26,3 mnkr.

Anslagspost 5
Stöd till skogsägare med
anledning av bränderna år 2018
Anslagsposten var ny inför år 2019.
Belastning har under året skett med
kostnader på 31,9 mnkr av tilldelade
72 mnkr.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Avgiftsfinansierad verksamhet inkl.
fastighetsförvaltning, visar på ett
underskott om 14,1 mnkr. Över tiden
ska respektive resultatområde ha
kostnadstäckning vilket också är en
förutsättning för planering av uppdrags
verksamheten på kort och lång sikt.
Uppdragsverksamheten, det vill
säga avgiftsverksamhet exklusive
fastighetsförvaltning samt offent
lighetsrättsliga avgifter, visar på ett
underskott om 10,2 mnkr. Det är en
försämring jämfört med år 2018 då
uppdragsverksamheten visade ett
underskott om 3,5 mnkr. Orsaken är
att avvecklingen av Naturnära jobb
gjort att resultatområdet arbets
marknadsrelaterade tjänster belastas
med ofinansierade avvecklings
kostnader, utöver dem som redo
visades år 2018, med 13 mnkr. Det
innebär att den samlade kostnaden
för förtida avveckling av Naturnära
jobb, inklusive de delar som kunde
anslagsavräknas år 2018, uppgår till
ca 28,5 mnkr. Den skogliga upp
dragsverksamheten redovisar för år
2019 ett överskott om 2,9 mnkr.
Skogsstyrelsen är en av de myndig
heter som för statens räkning får för
valta fastigheter. Enligt förordnings
krav ska fastigheterna förvaltas på ett
för staten ekonomiskt effektivt sätt,
så att tillgångarna bibehålls och om
möjligt ökar. Fastighetsförvaltningen
har under år 2019 gett ett underskott
om 3,9 mnkr, något mer än budgete
rat, och det ackumulerade överskottet
i förvaltningen är cirka 6,8 mnkr.
Fortsättning på nästa sida. 
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Verksamhetens intäkter uppgick
till 903 mnkr för år 2019 vilket är
603 mnkr lägre jämfört med år 2018
främst på grund av avvecklingen av
Naturnära jobb. Intäkter av anslag
uppgick till 79 procent av de totala
intäkterna att jämföra med 69 procent
för år 2018. Avgiftsintäkter och
andra ersättningar uppgick år 2019
till 15 procent vilket är lägre än år
2018 då andelen var 25 procent.
Förändringen i hur intäkterna
fördelas kan i allt väsentligt förklaras
av avvecklingen av Naturnära jobb.

främst av avvecklingen inom Naturnära jobb, men även av att regerings
uppdragen om nyckelbiotopsinven
tering och naturvårdande skötsel
avslutades i förtid.
Kostnader för lokaler uppgick till
39 mnkr vilket är en minskning om
12 mnkr. Minskningen är främst
kopplad till verksamheten inom
Naturnära jobb.
Övriga driftskostnader har minskat
med 237 mnkr vilket är en kraftig
förändring. Förändringen förklaras
framför allt av den minskade
verksamheten inom områdesskydds
arbetet, men även av Naturnära jobb.

Verksamhetens kostnader

BALANSRÄKNING

Kostnaderna för att bedriva verk
samheten är lägre jämfört med
föregående år. Det beror främst på
en kraftigt minskad volym av arbets
marknadsrelaterade uppdrag.
Kostnader för personal uppgick
till 509 mnkr vilket är 345 mnkr
lägre än under år 2018. Antalet
årsarbetskrafter har minskat med
922 stycken. Minskningen förklaras

Balansomslutningens tillgångssida
har minskat med 58 mnkr vilket till
största delen beror på effekter av
den minskade arbetsmarknadsverk
samheten, i form av lägre upplupna
intäkter från externa finansiärer.
Myndighetens semesterlöneskuld
har minskat med cirka 11 mnkr, vilket
till stor del förklaras av att en av de
planerade besparingsåtgärderna

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
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under år 2019 var att öka uttaget av
semesterdagar som intjänats och
anslagsbelastat tidigare år.
Övriga avsättningar ökar med
cirka 39 mnkr, främst på grund av
att de ovan beskrivna rättsproces
serna rörande fjällnära och art
skydd. Totalt har medel reserverats
för 80 fjällnära-ärenden och 23
artskyddsärenden.
ÖVRIG INFORMATION AV
VÄSENTLIG BETYDELSE

Skogsstyrelsen har sommaren 2019
tecknat avtal om att från 1 april 2020
föra över Skogsstyrelsens löne
hantering, kund- och leverantörs
fakturering samt anläggningsredo
visning till Statens servicecenter.
Avtalet innebär att några av Skogs
styrelsens medarbetare erbjuds
anställning vid Statens servicecenter
i samband med att arbetsuppgifterna
överförs dit.
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SAMMANSTÄLLNINGAR
R E S U L TAT R Ä K N I N G

Resultaträkning (tkr)

Not

2019

2018

Intäkter av anslag

1

715 944

1 038 289

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Verksamhetens intäkter

2

134 653

378 231

Intäkter av bidrag

3

51 918

89 139

Finansiella intäkter

4

400

513

902 915

1 506 172

-509 399

-854 104

-38 985

-50 596

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-340 732

-577 540

Finansiella kostnader

4

-935

-1 021

Avskrivningar och nedskrivningar

-26 932

-23 435

-916 983

-1 506 696

-14 068

-524

Intäkter av avgifter m m som inte disponeras

33

1 926

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

-33

-1 926

0

0

62 126

52 753

Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet

Saldo

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

7 414

3 211

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

7

14 611

23 114

Lämnade bidrag m m

8

-84 151

-79 078

0

0

-14 068

-524

Saldo

Årets kapitalförändring
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BALANSRÄKNING

Tillgångar (tkr)
Immateriella anläggningstillgångar

Not

2018-12-31

34 930

36 035

10

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa

Materiella anläggningstillgångar

2019-12-31

1 109

1 238

36 039

37 273

15 148

14 383

10

Byggnader, mark och annan fast egendom
Förbättringsutgifter på annans fastighet

86

294

45 113

43 264

60 347

57 941

1 490

1 614

Pågående arbeten

2 262

3 733

Summa

3 752

5 347

9 847

11 377

20 638

22 288

Maskiner, inventerier m m
Summa

Varulager m. m.
Varulager och förråd

11

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

12

Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

185

151

30 670

33 816

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

13

14 646

15 126

Upplupna bidragsintäkter

14

17 400

29 412

Övriga upplupna intäkter

15

7 385

37 641

39 431

82 179

184 114

158 590

Summa

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

16

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Summa tillgångar
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17

37 052

74 234

37 052

74 234

391 405

449 380
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BALANSRÄKNING

Kapital och skulder (tkr)
Myndighetskapital

Not

2018-12-31

164

164

18

Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

2019-12-31

9

Summa

4 732

5 255

-14 068

-524

-9 172

4 895

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

19

7 081

8 451

Övriga avsättningar

20

88 995

49 947

96 076

58 398

Summa

Skulder
Lån i Riksgäldskontoret

21

84 711

92 908

Kortfrisitiga skulder till andra myndigheter

22

16 544

29 150

43 814

62 865

23

108 483

119 584

253 552

304 507

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

24

33 499

58 142

Oförbrukade bidrag

25

11 867

15 510

Övriga förutbetalda intäkter

26

Summa

Summa skulder och kapital

ÅRSREDOVISNING 2019

5 583

7 928

50 949

81 580

391 405

449 380
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A N S L AG S R E D OV I S N I N G

Anslagsbenämning (tkr)

Ingående
överföringsbelopp
2019-01-01

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

Omdisponerat
anslagsbelopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp
2019-12-31

2 926

439 482

0

442 408

432 888

9 520

64

32 673

-64

32 673

26 256

6 417

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1:1

Skogsstyrelsen
ap 1

1:2

Förvaltningskostnader
Insatser för skogsbruket

ap 1

Bidrag till skogsbruket

ap 2

Kostnader för intrångsersättningar och civilrättsliga
avtal på naturvårdsområdet

-25 007

301 200

0

276 193

268 642

7 551

ap 3

Nationellt skogsprogram

97

26 000

-97

26 000

19 554

6 446

ap 4

Enklare vägar till gröna jobb

82

-82

0

0

0

ap 5

Stöd till skogsägare med
anledning av bränderna 2018

72 000

31 905

40 095

ap 6

Naturvårdande skötsel
i formellt skyddade skogar

72 000
88

0

-88

0

0

0

Summa

1:2 Insatser för skogsbruket

-24 676

431 873

-331

406 866

346 357

60 509

Summa

utgiftsområde 23

-21 750

871 355

-331

849 274

779 245

70 029

0

0

0

-331

849 274

779 245

70 029

Utgiftsområde 22
Kommunikationer
1:2

Vidmakthållande av statens
transportinfrastruktur
ap 3

Enklare vägar till gröna jobb

32 936

Summa

11 186

-32 936
871 355

-32 936

R E D OV I S N I N G M OT I N KO M ST T I T L A R

Inkomsttitel och underindelning

Avser

2811

265

Övriga inkomster

2312

016

Övriga inkomster av försåld egendom

Belopp (tkr)
33
0

Övriga inkomster avser ränteintäkter för återbetalda stöd. Skogsstyrelsen har betalat stöden från det icke räntebärande flödet och har inte haft räntekostnader.
Intäkterna redovisas därför mot inkomsttitel.
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R E D O V I S N I N G AV B E M Y N D I G A N D E N

Utestående åtagandets fördelning per år
Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Anslag 1:2 ap 1

35 000

22 187

25 481

22 846

1 801

834

Anslag 1:2 ap 2

35 000

89

16 257

12 013

2 786

1 458

Anslag 1:2 ap 3

0

2 000

0

0

0

0

Anslagsbenämning (tkr)

1:2 ap 1 – Bidrag till skogsbruket
Skogsstyrelsen har 2019 fått 163 tkr
(2018:372 tkr) i återbetalningar av
stödet väx med skogen. Betalningarna
har återförts till anslagsposten.
Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande
ramen med 7 378 tkr (2018: 9 228 tkr)
för natur- och kulturvårdsåtgärder
inom skogsbruk och med 18 103 tkr
(2018: 12 959 tkr) för anläggning och
vård av ädellövskog.
Anslagsmedel från 2018 har dragits
in med 64 tkr. Skogsstyrelsen har inte
rätt att disponera dessa medel 2019,
enligt regleringsbrev.

1:2 ap 2 – Kostnader för intrångs
ersättningar och civilrättsliga avtal
på naturvårdsområdet
Skogsstyrelsen har använt 135 674 tkr till
områdesskydd för nyckelbiotopsrika
brukningsenheter och Skogsstyrelsens
hantering av dessa. Utöver kostnader
na för hantering av nyckelbiotopsrika
brukningsenheter har Skogsstyrelsen
belastat posten med 25 489 tkr
(högstpost 33 000 tkr) för hantering
av naturvårdsavtal och biotopskydd.
Vidare har 1 967 tkr (högstpost
2 000 tkr) använts för arbete med
renbruksplaner.
Posten har också belastats med
kostnader för ersättningar pga
nekade tillstånd till avverkningar enligt
domar, pågående stämningar och
eventuella kommande stämningar
(fjällnära skog, artskydd) på 39 723 tkr
(2018: 64 507 tkr).
Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande
ramen med 2 076 tkr (2018: 0 tkr)
för biotopskydd, 380 tkr (2018: 89 tkr)
för naturvårdsavtal och med 13 801 tkr
för naturvårdande skötsel. Från och
med 2019 redovisas avtal om natur
vårdande skötsel där åtgärd ännu inte
genomförts som åtaganden. Vidare
redovisas ärenden där endast
markägare skrivit under överens
kommelser som åtaganden.

2020

2021

1:2 ap 3 – Nationellt skogsprogram
Anslagsposten har belastats med
kostnader för lämnade bidrag och
övriga kostnader enligt de beslut
regeringen tagit 2016, 2018 och 2019.
Skogsstyrelsen har belastat anslaget
totalt med 19 554 tkr (37 703 tkr
2018), varav 10 445 tkr (31 600 tkr
2018) lämnats som bidrag.
Skillnaden mellan tilldelade medel och
belastning av anslag 2019 förklaras av
återbetalningar av bidrag.

2022

1:2 ap 5 – Stöd till skogsägare
med anledning av bränderna
sommaren 2018
Skillnaden mellan tilldelade medel och
belastning av anslag 2019 är 40 095 tkr.
Detta beror på omfattningen på de
ansökningar om stöd som kommit in
till Skogsstyrelsen.

Anslagsmedel från 2018 har dragits
in med 97 tkr. Skogsstyrelsen har inte
rätt att disponera dessa medel 2019,
enligt regleringsbrev.
Skogsstyrelsen har 2019 betalat ut
2 000 tkr i bidrag till Föreningen
Trädstad AB. Skogsstyrelsen har
därmed inga utestående åtaganden
utifrån regerings beslut om
medel.

Skogsstyrelsen nyttjade 2018 en
kredit på posten med 25 007 tkr.
Detta minskar totalt diponibelt
belopp på posten 2019.
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
T I L L Ä M PA D E R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R M . M .

Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag, förordningen
(2000:606) om myndigheters bok
föring, kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210) och anslagsförordningen
(2011:223) jämte Ekonomistyrnings
verkets föreskrifter och allmänna råd
till dessa förordningar.

Skogsstyrelsen. Det ekonomiska målet
för avgiftsfinansierade verksamheter
är full kostnadstäckning över tid.
Avgifterna är beräknade enligt själv
kostnadsprincipen med beräknade
tim- eller volympriser. Skogsstyrelsen
får disponera samtliga avgiftsintäkter.

Brytdag
Myndigheter ska tillämpa en s.k.
brytdag då den löpande bokföringen
för perioden ska avslutas, enligt 10 §
förordningen (2000:606) om myndig
heters bokföring. Brytdagen infaller
den 5 januari. Eftersom 5 januari
var en söndag 2020 inföll brytdagen
3 januari. Efter brytdagen tillförs
räkenskaperna främst boksluts
transaktioner innefattande bl.a.
periodavgränsningsposter. Som
periodavgränsningspost bokförs
upplupna intäkter, förutbetalda
intäkter, upplupna kostnader och
förutbetalda kostnader vars belopp
överstiger 50 tkr, även vissa poster
med lägre belopp.

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 verk
samhet), förvaltningskostnader samt
kostnader för verksamhetsutveckling
med mera.
Detta innebär att de kostnader som
redovisas per respektive verksamhet
även innehåller de gemensamma
kostnaderna.

Avgiftsintäkter
Skogsstyrelsen får ta ut avgifter för
sin uppdragsverksamhet inklusive
tjänsteexport, enligt förordning
(2009:1393) med instruktion för

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 lager
förs 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.
Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgång avses tillgång
med ett anskaffningsvärde på minst
23 250 kr och en livslängd på minst 3 år.
Följande nyttjandetid gäller för
anläggningar:
PC och tillbehör.......................... 4-5 år
Kopierings- och faxmaskiner.........4 år
Minidatorer.....................................5 år
Bilar.......................................... 4-6,7 år
Övriga maskiner & inventarier..4-6,7 år
Förbättringsutgift
annans fastighet.............................4 år
Markanläggningar........................ 10 år
Byggnader......................... 20 - 33,3 år
Immateriella tillgångar..............4 - 5 år

Belastning av anslag 1:2 ap.2
Kostnader för intrångsersättning
och vissa civilrättsliga avtal på
naturvårdsområdet
Anslaget belastas när beslut om
biotopskydd fattats och naturvårds
avtal tecknats. För naturvårdande
skötsel belastas anslag när åtgärd har
genomförts. Modellen med belastning
av anslag när åtgärder inom naturvårdande skötsel genomförts
ändrades 2018. Tidigare har anslaget
belastats när avtal tecknats.
Definition operativa
tjänstgöringsdagar
Med operativa tjänstgöringsdagar
avses tidredovisade dagar i kärn
verksamhet för anställd personal.
Definition årsarbetskraft
Med årsarbetskraft avses tidsredovisade
dagar för anställd personal enligt av
talen Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T,
VASA-Skog, VASA och VISST.

Vid investering av komponenter till
byggnader kan avskrivningstiden avvika.

I N T Ä K T E R AV AVG I F T E R O C H A N D R A E R S Ä T T N I N G A R SA M T I N T Ä K T E R AV B I D R AG

Information för att förtydliga innehåll och samband mellan tabell 14:4 sid 94 och resultaträkning med not 2 och 3.

Intäkter av
avgifter och andra
ersättningar (tkr)

Summa
intäkter (tkr)

Skogliga tjänster (inkl realisationsvinst fordon med mera 1 144 tkr)

80 959

3 245

84 204

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster

30 464

15 264

45 728

6 032

523

6 555

Naturnära jobb
Tjänsteexport
Summa Uppdragsverksamhet

Fastighetsförvaltning
Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning

Offentlig rättslig verksamhet
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

Anslagsfinansierad verksamhet (inklusive realisationsvinst fordon med mera 2 435 tkr)
Summa enl resultaträkning

104

Intäkter av
bidrag (tkr)
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183

0

183

117 638

19 032

136 670

6 621

52

6 673

124 259

19 084

143 343

308

0

308

124 567

19 084

143 651

10 086

32 834

134 653

51 918
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Andra uppdrag: Väg- och trafikforskningsinstitutet (ledamot)

Andra uppdrag: Ekonomi
styrningsverkets (ESV)
insynsråd (ledamot)

Andra uppdrag: Trygghets
stiftelsen (ledamot)

Anna Furness, ledamot
VD, Skogsentreprenörerna

Mikael Karlsson, ledamot
Docent i miljövetenskap, KTH

Andra uppdrag: Skogsentreprenörerna certifiering
ABV (ledamot), Rosstigen
Fastighets AB (ledamot)

Andra uppdrag: Kärnavfalls
rådet (ledamot), Kemikalie
inspektionens Insynsråd
(ledamot), 2050 Consulting AB
(ledamot)

Håkan Wirtén, ledamot
Generalsekreterare, WWF

Herman Sundqvist,
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Foto: Privat

Eva Håkansson, ledamot
(fr.o.m. 2019-06-01)
Senior konsult

Foto: Privat

Mats Wiberg, ordförande
(fr.o.m. 2019-06-01)
Rättschef, Statens fastighetsverk

Maria Mindhammar, ledamot
(2019-06-01--2020-01-31)
Arbetsförmedlingen
Överdirektör 2019-01-01--12-04
Generaldirektör 2019-12-04--

Foto: Yaman Albolbol

Foto: Privat

Foto: Maria Aho

STYRELSE

Lisa Sennerby Forsse, ledamot
(fr.o.m. 2019-06-01)
fd. rektor SLU
Andra uppdrag: Kungliga Skogsoch Lantbruksakademin (KSLA)
(preses), Konsistoriet KI (vice
ordförande), Skogssällskapet
(ledamot), Mistra/SeedBox
(ledamot), Formas/Rådet för
evidensbaserad Miljöanalys
(ledamot)

Andra uppdrag: Världsnatur
fondens AB (ordförande),
Energimyndighetens insynsråd
(ledamot), Mittuniversitetet
(ledamot)

S T Y R E L S E M E D L E M M A R ( T.O. M . 2 0 1 9 - 0 5 - 3 1 )

Marie Larsson-Stern,
ordförande
Egenföretagare
Katarina Eckerberg, ledamot
Professor, Umeå Universitet

Royne Andersson,
personalrepresentant
Ordförande,
ST inom Skogsstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2019

Lisa Classon,
personalrepresentant
Ordförande,
SACO Skogsvård

Andra uppdrag: Bottenvikens
vattendelegation (ledamot),
Klimatpolitiska rådet (ledamot)
Lena Heuts, ledamot
Senior Project Leader

Pär Lärkeryd, ledamot
VD, Norra Skogsägarna
Andra uppdrag: Norra Skogsägarna (ledamot), Länsförsäkringar Västerbotten (ledamot),
Ausferritic AB (ordförande),
Fastigheten Kvarteret Skogen nr
1 AB (ordförande), Innanbäcken
Skog AB (ordförande), Lycksele
Trävaruaktiebolag (ordförande),
Lärkeryd Management AB
(ordförande), Mjöträsket Skog
AB (ordförande), Norra Skogsbilväg AB (ordförande), Sävar
Såg & Hyvleri AB (ordförande)
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Foto: Patrik Svedberg

L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E
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Herman Sundqvist,
generaldirektör

Martina Trygg, chef
administrativa avdelningen

Göran Rune, chef
skogsavdelningen

Johan Eriksson, biträdande
avdelningschef skogsavdelningen

Jonas Löfstedt,
chef region Mitt

Staffan Norin,
chef region Nord

Johanna From,
chef region Syd

Frank Lantz, chef
ekonomienheten

Inga-Lena Alm Larsson,
chef HR-enheten

Rikard Flyckt,
kommunikationschef

Cecilia Hedman,
chefsjurist
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2019

2018

Mats Wiberg, ordförande (från och med 2019-06-01)

41

0

Eva Håkansson, ledamot (från och med 2019-06-01)

20

0

Maria Mindhammar, ledamot (från och med 2019-06-01)

20

0

Lisa Sennerby Forsse, ledamot (från och med 2019-06-01)

26

0

Anna Furness, ledamot

35

35

Mikael Karlsson, ledamot

35

35

Håkan Wirtén, ledamot

35

35

Marie Larsson-Stern, ordförande (till och med 2019-05-31)

29

70

Katarina Eckerberg, ledamot (till och med 2019-05-31)

19

42

Lena Heuts, ledamot (till och med 2019-05-31)

15

35

Pär Lärkeryd, ledamot (till och med 2019-05-31)

15

35

1 578

1 505

Foto: MostPhotos

ST Y R E L S E N S E R S Ä T T N I N G F R Å N S KO G S ST Y R E L S E N ( T K R )

Ledande befattningshavare
Herman Sundqvist, Generaldirektör
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N O T 1 . I N T Ä K T E R AV A N S L A G ( T K R )

2019

2018

Egna kostnader

531 454

717 236

Beslutade ersättningar för biotopskydd

166 208

287 799

Beslutade ersättningar för naturvårdsavtal

8 495

30 115

Beslutade ersättningar för naturvårdande skötsel, biotopskydd

2 729

3 080

Beslutade ersättningar för naturvårdande skötsel, naturvårdsavtal

7 058

60

715 944

1 038 290

2019

2018

Skogliga tjänster

79 815

67 939

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster

30 464

1 666

6 032

292 755

183

216

Summa
Minskningen av egna kostnader beror främst på avvecklingen av Naturnära jobb.

N O T 2 . I N T Ä K T E R AV AV G I F T E R O C H A N D R A E R S Ä T T N I N G A R ( T K R )

Naturnära jobb
Tjänsteexport
Fastighetsförvaltning
Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning
Offentligrättsliga avgifter
Intäkter enligt 4§ Avgiftsförordningen: Böcker och broschyrer

6 621

8 652

123 115

371 228

308

275

2 029

1 431

Realisationsvinst försäljning av fordon m m

3 579

782

Övriga intäkter

5 622

4 515

Summa övrigt

11 540

7 003

134 653

378 231

Summa

Ökningen av intäkter inom Skogliga tjänster beror främst på ökad omfattning av reservatskötsel, skadebesiktning, gränsinmätning och kartläggning av naturvärden.

108

SKOGSSTYRELSEN

ÅRSREDOVISNING 2019

KAPITEL 15: FINANSIELL REDOVISNING

N O T 3 . I N T Ä K T E R AV B I D R A G

EU Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster
Naturnära jobb

2019

2018

5 654

6 116

15 264

147

523

61 839

Skogliga tjänster

3 245

3 428

Skogen i skolan

1 640

1 609

Jämfald (Jämställdhet och mångfald)

0

689

7 420

2 091

WAMBAF (Water Management in Baltic Forests)

871

1 590

Attractive Hardwood

918

1 120

6 713

3 545

Life ELMIAS

Grip on Life
Bekämpninig av almsjuka - efter Life 2017-2018

0

1 655

SMHI - Granbarkborre, Översämning och torka m m

1 844

1 000

VINNOVA - Nationellt skogsdata labb m m

2 232

268

Länsstyrelsen Jämtland

1 032

188

Övrigt
Summa Intäkter av bidrag

4 562

3 854

51 918

89 139

2019

2018

20

0

344

487

36

26

400

513

80

315

0

0

Postens förändring förklaras främst av avvecklingen av Naturnära jobb. 		

N OT 4 . F I N A N S I E L L A I N T Ä KT E R O C H KO ST N A D E R ( T K R )

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader

855

706

Summa finansiella kostnader

935

1 021

2019

2018

Lönekostnader

345 331

578 992

varav arvoden

339

343

159 401

257 532

N OT 5 . KO ST N A D E R F Ö R P E R S O N A L

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner
Övriga personalkostnader
Summa

ÅRSREDOVISNING 2019

4 667

17 580

509 399

854 104
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N OT 6. Ö V R I G A D R I F TS KO ST N A D E R

Biotopskydd och naturvårdsavtal
Naturvårdande skötsel

2019

2018

228 411

385 338

12 760

24 864

UV Arbetsmarkandsrelaterade tjänster

1 393

784

Naturnära jobb

8 864

90 616

40 906

28 145

Övrig UV
Övrigt

48 398

47 793

340 732

577 540

De minskade driftskostnaderna för biotopskydd, naturvårdsavtal och naturvårdande skötsel beror på en högre tilldelning av anslagsmedel samt nyttjande av anslagskredit 2018.
Från och med 2019 ingår även kostnader för eget arbete i posten Biotopskydd och naturvårdsavatal. Jämförelsebeloppet 2018 har justerats.

N O T 7. Ö V R I G A E R H Å L L N A M E D E L F Ö R F I N A N S I E R I N G AV B I D R A G

2019

2018

EU WAMBAF

8 131

7 129

EU Attractive Harrdwood

4 445

4 666

0

11 319

EU GRIP on Life
EU LifeELMIAS
Medfinansiärer Geodata Skog
Summa

789

0

1 246

0

14 611

23 114

2019

2018

6 042

7 372

13 842

13 979

N OT 8 . L Ä M N A D E B I D RAG

Lämnade bidrag avser:
Natur- och kulturvårdsåtgärder 1)
Ädellövskogsbruk

1)

Väx med skogen 1)
Nationellt skogsprogam 2)

-163

-372

10 445

31 600

Brandstöd 3)

31 905

-326

Övrigt 4)

22 080

26 825

84 151

79 078

Summa
Anslag 1:2 ap 1
Anslag 1:2 ap 3
Anslag 1:2 ap 5
Medel från EU med flera.
Minskningen för nationellt skogsprogram mellan åren beror på omfattningen på regeringens beslut om bidragsmedel.
Ökningen av brandstöd förklaras av att anslagposten är ny 2019.

1)
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N O T 9 . Å R E T S K A P I TA L F Ö R Ä N D R I N G

2019
Skogliga tjänster
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster
Tjänsteexport
Offentligrättsliga avgifter
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet
Summa

2018

2 933

2 879

-13 180

-6 412

112

16

-2

-35

-3 931

3 028

-14 068

-524

2019-12-31

2018-12-31

112 752

98 987

7 695

7 793

Årets kapitalförändring beror främst på avveckling av Naturnära jobb (-13 069 tkr)

N OT 10. A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N GA R

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utveckling i egen regi

3 362

5 972

Årets försäljning/utrangering 1)

-17 432

0

Utgående anskaffningsvärde

106 377

112 752

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning

-76 717

-67 756

Årets avskrivning

-12 162

-8 961

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1)

17 432

0

Utgående ackumulerad avskrivning

-71 447

-76 717

Bokfört värde

34 930

36 035

9 444

9 443

548

103

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangering

-666

-102

Utgående anskaffningsvärde

9 326

9 444

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning

-8 206

-7 634

-677

-674

Årets avskrivning
Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering

666

102

Utgående ackumulerad avskrivning

-8 217

-8 206

Bokfört värde

1 109

1 238

1)

Föråldrade system, Verksamhetsstöd i ny IT-miljö och Polytax Generation 2
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N OT 10. FO RTS Ä T T N I N G ( A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N GA R )

2019-12-31

2018-12-31

38 546

40 120

Byggnader, mark och annan fast egendom
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

1 324

75

Årets försäljning/utrangering

0

-1 649

Utgående anskaffningsvärde

39 870

38 546

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning

-24 163

-25 277

-559

-528

Årets avskrivning
Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerad avskrivning
Bokfört värde
Taxeringsvärde på byggnader och mark

0

1 642

-24 722

-24 163

15 148

14 383

252 566

252 121

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

2 076

2 076

Årets anskaffningar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

0

Utgående anskaffningsvärde

2 076

2 076

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning

-1 782

-1 533

-208

-249

0

0

-1 990

-1 782

86

294

Ingående anskaffningsvärde

149 611

142 716

Årets anskaffningar

15 359

16 578

-20 582

-9 683

Årets avskrivning
Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerad avskrivning
Bokfört värde
Maskiner, inventarier m m

Årets försäljning/utrangering

2)

Utgående anskaffningsvärde

144 388

149 611

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning

-106 347

-102 942

Årets avskrivning

-13 312

-13 024

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 2)

20 384

9 619

Utgående ackumulerad avskrivning

-99 275

-106 347

45 113

43 264

Bokfört värde
2)

Utrangering på grund av avveckling av Naturnära jobb, främst fordon.

Kostnader i pågående utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 2019: Teknikbyte Navet 1 622 tkr, Nytt Mina sidor 1 265 tkr och InGe 3.0 475 tkr.
Dessutom har Nytt intranät 2 322 tkr, InGe 2.0 4 945 tkr och delar av Teknikbyte i Navet 6 638 tkr tagits i bruk och lagts in i anläggningsreskontran.		
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N O T 1 1 . VA R U L A G E R O C H F Ö R R Å D

Lager av böcker och broschyrer värderat efter produktionskostnad

2019-12-31

2018-12-31

1 490

1 614

Inkurans görs efter en individuell prövning av varje produkt.
Principen ”Först-in-först-ut” gäller vid uttag ut lager.

NOT 12. KUNDFORDRINGAR

2019-12-31

2018-12-31

Osäkra fordringar uppgår till

1 668

1 495

Nedskrivning av osäkra fordringar

1 521

1 383

2019-12-31

2018-12-31

6 474

7 019

N O T 1 3 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader (licenser, service IT-system m. m.)

8 172

8 107

14 646

15 126

2019-12-31

2018-12-31

11 282

11 986

237

1 022

0

758

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb

2 674

13 034

Övrigt

3 207

2 612

17 400

29 412

2019-12-31

2018-12-31

Försäljning rotposter

2 310

5 253

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb

2 618

28 191

0

2 405

693

0

Summa

N O T 1 4 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , U P P L U P N A B I D R A G S I N T Ä K T E R

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket
EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF)
Grip on LIFE (Naturvårdsverket)

Summa

N O T 1 5 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , Ö V R I G A U P P L U P N A I N T Ä K T E R

Naturnära jobb fordran Länsstyrelser
Inmätningsuppdrag Naturvårdsverket
Övrigt

1 764

1 792

Summa

7 385

37 641

ÅRSREDOVISNING 2019

SKOGSSTYRELSEN

113

KAPITEL 15: FINANSIELL REDOVISNING

N O T 1 6 . AV R Ä K N I N G M E D S TAT S V E R K E T

2019-12-31

2018-12-31

0

0

-33

-1 926

0

1 558

33

368

0

0

190 794

45 745

346 357

620 049

-346 000

-475 000

191 151

190 794

Avräkning mot inkomsttitlar
Ingående balans
Övriga inkomster
Utbetalning från räntekonto för medel som tillförts räntekonto
Redovisning av betalningar, inkomsttitlar
Fordringar/skulder avseende avräkning mot inkomsttitlar

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde
Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

-2 926

140

Redovisat mot anslag

432 888

471 305

Anslagsmedel som tillförts räntekonto

-439 482

-507 307

-9 520

-35 862

3 658

3 970

-1 175

-312

2 483

3 658

0

0

33

368

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i räntebärande flöde

-346 000

-475 000

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

345 967

474 632

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

0

0

Extern finansiering i icke räntebärande flöde

0

0

184 114

158 590

Summa

Skillnad i ingående- och utgående balans 2019 respektive 2018 för anslag i räntebärande flöde beror på att anslag 1:2 ap.3 Enklare vägar till gröna jobb avslutats.
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N O T 1 7. B E H Å L L N I N G P Å R Ä N T E K O N T O I R I K S G Ä L D S K O N T O R E T

2019-12-31

2018-12-31

Behållning på räntekonto

37 052

74 234

Beviljad räntekontokredit

100

100

N O T 1 8 . F Ö R Ä N D R I N G AV M Y N D I G H E T S K A P I TA L E T

Statskapital

Balanserad kapitalförändring, avgiftsbelagd verksamhet

Kapitalförändring
enligt resultat
räkningen

Summa

Utgående balans 2018

164

5 256

-524

4 896

Ingående balans 2019

164

5 256

-524

4 896

Föregående års kapitalförändring

-524

Årets kapitalförändring
Summa årets kapitalförändring
Utgående balans 2019

524

0

-14 068

-14 068

0

-524

-13 544

-14 068

164

4 732

-14 068

-9 172

Statskapital består av konst från Statens konstråd. Konsten redovisas i anläggningsreskontran och ingår i posten Maskiner, inventarier m. m.		

N O T 1 9 . AV S Ä T T N I N G A R F Ö R P E N S I O N E R O C H L I K N A N D E F Ö R P L I K T E L S E R

2019

2018

Ingående balans

8 451

6 144

Årets kostnad

1 587

5 220

Årets utbetalningar

-2 957

-2 913

Utgående balans

7 081

8 451

2019

2018

4 885

3 219

Kostnader har minskat på grund av minskad omfattning på beslutade delpensioner.

N O T 2 0 . Ö V R I G A AV S Ä T T N I N G A R

Ingående balans avsatta trygghetsmedel
Ingående balans dom (fjällnära skog)
Avsättning trygghetsmedel

45 062

0

1 057

1 666

Avverkningstillstånd (fjällnära skog)

25 843

45 062

Avverkningstillstånd (artskydd)

10 208

0

Reparationer lokaler Vallgatan

1 940

0

88 995

49 947

Summa

Övriga avsättningar har främst ökat pga ersättningar enligt ytterligare dom, pågående stämningar och eventuella kommande stämningar (fjällnära skog, artskydd) .
Skogsstyrelsen har gjort en avsättning för kostnader för återställande av lokaler på grund av flytt till nya lokaler år 2021.
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N OT 2 1 . L Å N I R I KS G Ä L D S KO N TO R E T

Låneskuld vid periodens början
Nyupptagna lån
Amorteringar

2019

2018

92 908

83 395

18 811

31 496

-27 008

-21 983

84 711

92 908

110 000

110 000

2019

2018

Arbetsgivaravgifter m m

8 640

17 965

Utgående moms

1 628

1 720

Låneskuld vid periodens slut
Beviljad låneram

N OT 2 2 . KO RT F R I ST I G A S KU L D E R T I L L A N D R A M Y N D I G H E T E R

Övriga skulder till andra myndigheter
Summa

6 276

9 465

16 544

29 150

2019

2018

7 555

14 428

N OT 2 3. Ö V R I G A KO RT F R I ST I G A S KU L D E R

Prel skatt
Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal

77 483

85 132

Avverkningstillstånd fjällnära skog enl dom 2019-01-17

19 445

19 445

Avverkningstillstånd artskydd enl dom 2019-07-04
Övrigt
Summa

3 672

0

328

579

108 483

119 584

2019

2018

28 531

39 727

N O T 2 4 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , U P P L U P N A K O S T N A D E R

Semesterlöneskuld
Avsättning arbetsbefriade visstidsanställda Naturnära jobb
Avsättning tillsvidareanställda Arbetsmarknad
Hyreskostnader lämnade lokaler Naturnära jobb
Övrigt Naturnära jobb
Naturvårdande skötsel

6 112
6 790

115

1 386

0

1 569

515

807

PC-pool

1 829

0

Övrigt

1 409

1 751

33 499

58 142

Summa

116
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N O T 2 5 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , O F Ö R B R U K A D E B I D R A G

2019
Naturvårdsverket (LifeELMIAS)
Havs- och vattenmyndigheten (Grip on Life)
SIDA (ITP utbildningar restaurering av degraderade skogar)

2018

714

2 121

2 512

1 549

0

1 500

VINNOVA Nationellt skogsdatalabb

1 147

0

Övrigt från annan statlig myndighet

1 301

256

EU LifeELMIAS

0

3 608

EU Grip on Life

1 716

5 683

Geodata skog

3 893

0

584

793

11 867

15 510

5 674

5 426

Övrigt
Summa
Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet
Förväntas tas i anspråk:
- inom tre månader

2 919

426

- mer än tre månader till ett år

2 645

4 890

110

110

0

0

2019

2018

62

144

Försäkringskassan

97

109

Naturvårdsverket

162

517

2 539

4 397

316

120

Från externa kunder

2 407

2 641

Summa

5 583

7 928

- mer än ett år till tre år
- mer än tre år

N O T 2 6 . P E R I O D AV G R Ä N S N I N G S P O S T E R , Ö V R I G A F Ö R U T B E TA L D A I N T Ä K T E R

Lantmäteriverket

Arbetsförmedlingen
Övrigt från annan statlig myndighet
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

110 000

110 000

110 000

95 000

95 000

84 711

92 908

83 395

80 708

69 099

100 000

100 000

100 000

100 000

150 000

32 029

0

8 848

25 011

30 012

20

0

399

10

2

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram 31/12
Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit

Ränta på räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader

-79

-315

-272

-66

-36

Saldo

-59

-315

127

-56

-34

134 652

378 231

220 413

132 504

211 797

Totala avgiftsintäkter som myndigheten disponerar
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
varav disponeras

134 652

378 231

220 413

132 504

211 797

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

766 625

591 327

383 850

358 111

310 755

14 328

53 169

12 089

12 404

11 978

0

24 676

140

0

0

70 029

35 862

35 469

7 418

35 523

0

0

0

0

0

Utestående åtaganden

41 738

24 276

29 478

21 080

45 506

Tilldelad bemyndiganderam

70 000

96 000

120 000

120 000

120 000

Antal årsarbetskrafter totalt

781

1 703

1 176

854

1 035

därav män

498

1 218

861

593

740

därav kvinnor

283

485

315

261

295

Beviljad och utnyttjad anslagskredit
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

Utgående reservationer och anslagssparande
Anslagssparande
Utgående beviljade, ej utbetalda bidrag

Bemyndiganden

Arbetskraft

Medelantal anställda

1 338

1 898

1 499

1 021

1 716

därav män

919

1 361

1 123

714

1 299

därav kvinnor

419

537

376

307

422

1 138

870

860

1 038

863

-14 068

-524

37

-1 882

-8 713

4 732

5 255

5 219

3 952

-11 496

Driftkostnad per årsarbetskraft

Årets över-/underskott
Årets över-/underskott
Balanserade över-/underskott
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Datum

2020-02-13

Diarier

2019/2912

Regeringen
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skogsstyrelsens årsredovisning 2019
Skogsstyrelsen årsredovisning har utformats enligt förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) och därtill hörande
verkställighetsföreskrifter samt krav på återrapportering som ställs i
regleringsbrevet den 21 december 2018.
Beslut i detta ärende har fattats av Skogsstyrelsens styrelse. I beslutet har
förutom undertecknad ordförande samt generaldirektör deltagit ledamöterna
Anna Furness, Eva Håkansson, Mikael Karlsson, Lisa Sennerby Forsse,
Håkan Wirtén.
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har
varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Mats Wiberg
ordförande

Herman Sundqvist
generaldirektör

Anna Furness

Eva Håkansson

Mikael Karlsson

Lisa Sennerby Forsse

Håkan Wirtén
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