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 GD OM 2020

2020 visade sig bli ett 
mycket speciellt år.  
Pandemin har påverkat 
vårt samhälle och vår  
vardag på många sätt. 

Jag är både glad och stolt över hur 
väl Skogs styrelsen hanterat situ-
ationen under det år som gått. 

      Verksamheten har fungerat. Vi 
har ställt om, hanterat de problem 
som uppstått och levererat i enlighet 
med våra uppdrag, inte minst i de 
stora skogliga frågor som varit aktu-
ella under året.

Debatten om skogen är fortsatt 
intensiv och med tanke på att 70 pro-
cent av Sveriges yta är täckt av skog 
så är det kanske både naturligt och 
önskvärt. Samtidigt är tonläget högt 
och olika intressenter står långt ifrån 
varandra. Det senare blev uppenbart 
när skogsutredningen presenterade 
sitt betänkande i slutet av året. Skogs-
styrelsen bedömer att utredningens 
förslag skapar förutsättningar att lösa 
flera av de stora frågor som dominerat 
den svenska skogsdebatten i ett par 
decennier. Det är angeläget att försla-
gen hanteras politiskt så att nyttjan-
det av den svenska skogen i framtiden 
kan präglas mer av utveckling och 
mindre av konflikt. Här har det 
nationella skogsprogrammet en viktig 
roll och Skogsstyrelsen har under året 
bistått i arbetet både på regional och 
nationell nivå.

En av de frågor som adresserades 
i skogsutredningen rör den fjällnära 
skogen. Då gällande regelverk är 

otydligt hemställde Skogsstyrelsen 
2018 till regeringen om en översyn 
av lagstiftningen kring fjällnära 
skog. Frågan om ersättning vid nekat 
tillstånd till avverkning har sedan 
dess prövats i domstol och ett utslag 
i Mark-och miljööverdomstolen kom 
att få kraftig påverkan på myndig-
hetens arbete i hela landet. Dels 
behövde vi kraftsamla och prioritera 
för att klara att handlägga inkomna 
avverkningsärenden, dels innebar  
utslaget om rätt till ersättning vid  
nekat avverkningstillstånd att 
myndighetens anslag för områ-
desskydd intecknas.

I södra Sverige fortsatte det inten-
siva arbetet med att begränsa de 
omfattande granbarkborreangrepp  
som härjat sedan den extremt 
torra och varma sommaren 2018. 
Skogsstyrelsen har lett samverkans-
projektet Stoppa borrarna som omfattat 
skogsnäring, andra myndigheter och 
forskning. Arbetet har underlättats av  
öronmärkta anslag för bekämpning 
av såväl granbarkborre som andra 
skogsskador. 

Skogsstyrelsens och andra myn-
digheters övergripande uppdrag  
är att föra ut och förverkliga den  
politik som beslutats av regering  
och riksdag. Vi arbetar därmed i  
demokratins tjänst. Under året har 
Skogs styrelsen fortsatt det interna 
arbetet med att utveckla och  
förtydliga rollen som statsanställd, 
bland annat för att de som berörs  
av vår verksamhet ska känna sig 
trygga med våra beslut, att de 
behandlas lika, blir bra bemötta  

och får bra motiveringar för hur vi  
agerar. Medborgarnas förtroende  
för statens myndigheter är utom- 
ordentligt viktig i en demokrati  
och den senaste tidens utveckling  
i världen visar att demokratin inte 
kan tas för given.

I slutet av 2019 var det ingen som 
kunde föreställa sig de förändringar 
i vardagen som skulle komma under 
2020. Inom Skogsstyrelsen ställde 
vi om och anpassade vår verksamhet 
utifrån de helt nya förutsättningar 
som pandemin innebar. Att arbeta 
hemifrån har varit modellen för de 
flesta av oss, utom när vi varit ute 
i fält förstås. Vi tvingades, liksom 
många andra, begränsa vårt resande, 
hålla möten och utbildningar digitalt 
och ständigt tänka på hur vi i vår 
vardag kunde undvika att sprida 
smitta. Ett nygammalt uppdrag inne-
bar att återuppta det framgångsrika 
arbetet med Naturnära jobb, något 
som innebar en stor utmaning under 
pågående pandemi.

Jag är övertygad om att många av  
de arbetssätt, mötesformer och hem- 
 arbetslösningar som utvecklades under  
2020 kommer att bli kvar när pande- 
min så småningom klingat av. Helt 
enkelt för att de fungerar, är effektiva  
och hållbara både för medarbetare 
och miljön. Här har vi en spännande 
utveckling att se fram emot.

Herman Sundqvist
Generaldirektör

ETT ÅR VI ALDRIG GLÖMMER 

G D  O M  2 0 2 0
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”Skogsstyrelsen bedömer att skogs
utredningens förslag skapar förut
sättningar att lösa flera av de stora 
frågor som dominerat den svenska 
skogsdebatten i ett par decennier.”
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N Å G R A  V Ä S E N T L I G A  H Ä N D E L S E R  U N D E R  2 0 2 0

• Skogsstyrelsen har, liksom 

samhället i övrigt, i stor 

utsträckning påverkats 

av covid-19-pandemin 

under 2020. På grund av 

pandemin har en stor andel 

av myndighetens medarbetare arbetat 

hemifrån under året. Även våra externa 

möten har förändrats i väsentlig grad, 

inte minst inom vår rådgivnings- och 

utbildningsverksamhet.  

• Utvecklingen av skogsskadeläget är 

fortsatt bekymmersam. Arbetet med 

frågor rörande granbarkborrebekämp-

ning, viltskador och multiskadad skog 

har varit en av Skogsstyrelsens mest 

prioriterade och resurskrävande 

uppgifter under 2020. 

• Skogsstyrelsens styrelse beslutade 

våren 2020 om en ny verksamhets-

strategi för myndigheten. Den nya 

strategin tar på ett tydligare sätt sin 

utgångspunkt i effekter i skogen och de 

förändringar vi vill ska ske under den 

kommande femårsperioden.  

• I juni 2020 beslutade regeringen om 

ett nytt arbetsmarknadsuppdrag med 

syfte att sysselsätta personer som 

står långt från arbetsmarknaden med 

arbetsuppgifter i skogen. Pandemin 

har inneburit utmaningar i att kunna 

bedriva verksamheten i projektet på  

ett säkert sätt. Därför har planerade 

verksamhetsvolymer inte uppnåtts 

helt. Vid slutet av 2020 hade Skogs-

styrelsen tagit emot 338 deltagare i 

projektet Naturnära jobb. 

• Under hösten ökade arealen ansök-

ningar om avverkning i fjällnära skog 

kraftigt, vilket bland annat gjorde 

att Skogsstyrelsen omprioriterade 

personal resurser för att arbeta med 

dessa ärenden. Skogsstyrelsen 

konstaterade också en omfattande 

brist på medel under 2021 och framåt 

om ersättningsanspråken ska kunna 

hanteras. Skogsstyrelsen lämnade 

i oktober en hemställan till 

regeringen om ökad 

anslagstilldelning för 

detta ändamål. 

• Under året har Skogs styrelsen bistått 

Regeringskansliet i arbetet med att 

implementera det nationella skogs-

programmet. Vi stödjer arbetet med 

regionala skogsstrategier/skogs program 

och bidrar till att arbetet med regionala 

handlingsplaner börjar komma igång. 

Vidare har Skogs styrelsen bland annat 

anordnat fyra kunskapsseminarier, 

med syfte att vidareutveckla skogs-

programmet och skogspolitiken.

ÅRET I  KORTHET

ÅRET I KORTHET

K A P I T E L  1

Beslut om nya 
bekämpnings-
områden för 

granbarkborre

Styrelsebeslut 
om en ny 

verksamhets-
strategi

Anslutning  
till Statens  

Servicecenter

Första datum  
(2 april) för  

rekommenderat 
hemarbete på grund 

av pandemin

Mark- och miljö-
överdomstolens 

dom om ersättning 
vid nekat tillstånd 

att avverka i  
fjällnära skog

Regeringsbeslut  
om arbetsmarknads- 

uppdraget  
Naturnära jobb

2020.022020.02 2020.04 2020.04 2020.05 2020.06

SKOGSSTYRELSEN     1

VERKSAMHETSSTRATEGI 2025

 

VERKSAMHETSSTRATEGI 2025

338 deltagare
Arbetsmarknads

Naturnära jobb
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 ÅRET I  KORTHET

Utskick av riskkartor inom 
bekämpnings området för 
granbarkborre till 65 000 

skogsägare

Skrivelse till  
departementet om 
medels äskande för 

fjällnära 

Rapport om inventering 
av granbarkborreangrepp 

Genomförande 
av digitala  

medarbetardagar 

Rapport till regeringen 
om vårt arbete med 

skogsskador 

Skogsutredningen 
publiceras

2020.10 2020.10 2020.11 2020.11 2020.122020.06

V Ä S E N T L I G A P R E STAT I O N E R V E R KSA M H E T E N S  VO LY M

Personal-
kostnader

Lokaler

Avskrivningar &
nedskrivningar

Driftskostnader

Intäkter av anslag

Bidrag

Avgifter och 
ersättningar

880 hektar
Areal som har skyddats 

via områdesskydd
(1 362 hektar 2019)

Mer info i kapitel 9, 
Områdesskydd

2 208 st
Antal samråd enligt  

12 kap. 6 § miljöbalken
(2 052 st 2019)
Mer info i kapitel 11,

Ärendehandläggning och tillsyn

4 905 st
Antal deltagare som nåtts  

av rådgivningsinsatser
(15 976 st 2019)

Mer info i kapitel 7, 
Rådgivning

25 473 tkr
Summa utbetalda  

ersättningar för stöden Nokås 
och Ädellövsskogsbruk

(19 884 tkr 2019)
Mer info i kapitel 10,

Ekonomiskt stöd

455 st
Antal genomförda  

hänsynsuppföljningar  
efter avverkning

(575 st 2019)
Mer info i kapitel 12,

Statistik & datainsamling

9 st
Antal slutförda  

regeringsuppdrag
(6 st 2019)

Mer info i kapitel 14,
Policyutveckling

338 st
Antal mottagna  

deltagare i Naturnära jobb
(0 st 2019)

Mer info i kapitel 15,
Uppdragsverksamhet

11 258 tkr
Summa tecknade avtal 
naturvårdande skötsel

(11 743 tkr 2019)
Mer info i kapitel 9, 

Områdesskydd

593 st
Antal förelägganden  

och förbud miljöhänsyn
(398 st 2019)
Mer info i kapitel 11,

Ärendehandläggning och tillsyn

A N TA L Å R SA R B E TS K R A F T E R

0
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Mer fakta om Skogsstyrelsens anställda 
finns i kapitel 5, Mål och resultat.

Läs mer om Skogsstyrelsens ekonomiska resultat 
i kapitel 16, Finansiell redovisning.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
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 KAPITEL 2:  SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet under regeringen och har i uppgift att 
verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som 
beslutats av riksdagen kan uppnås. De skogspolitiska styrmedlen inkluderar bland 
annat kunskapsöverföring/rådgivning, tillsyn, inventeringar, ekonomiskt stöd och 
uppdragsverksamhet.

1  Näringsdepartementet N2021/00133
2  Proposition 1992/93:226
3  Proposition 2007/08:108
4  SOU 2006:81

Verksamheten regleras i 
grunden av myndighets-
förordningen (2007:515), 

förordning (2009:1393) med 
instruktion för Skogsstyrelsen samt 
regleringsbrev för 2020[1].

Skogsstyrelsen följer skogar-
nas 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 rapportering av 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
Skogsstyrelsen ska också samordna 
genomförande, utveckling, upp-
följning och rapportering av målet 
för friluftslivspolitiken som avser 
tillgång till natur för friluftsliv på 
skogsmark. 

Den gällande skogspolitiken,  
En ny skogspolitik[2], beslutades 
1993 och bekräftades 2008 genom 
propositionen En skogspolitik i takt 
med tiden[3]. De skogspolitiska målen 
utgörs sedan 1993 av ett miljömål 
och ett produktionsmål. Målen ska 
vara jämställda.

MILJÖMÅLET 

Skogsmarkens naturgivna produk-

tionsförmåga ska bevaras. En biologisk 

mångfald och genetisk variation i skogen 

ska säkras. Skogen ska brukas så att 

växt- och djurarter som naturligt hör 

hemma i skogen ges förutsättningar 

att fortleva under naturliga betingelser 

och i livskraftiga bestånd. Hotade arter 

och naturtyper ska skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska 

och sociala värden ska värnas.

PRODUKTIONSMÅLET 

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas 

effektivt och ansvarsfullt så att den ger 

en uthålligt god avkastning. Skogspro-

duktionens inriktning ska ge handlings-

frihet i fråga om användningen av vad 

skogen producerar. 

Det skogliga sektorsansvaret från 
1993 medför att åtgärder som krävs 
för att bevara skogslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden är ett 
gemensamt ansvar för skogsbruket 
och myndigheterna. I En skogspolitik 
i takt med tiden slås också fast att de 
två målen och det delade ansvaret 
mellan samhället och skogsägarna 

förutsätter en tydligt definierad och 
långsiktig äganderätt. 

I Mervärdesskog[4] konstateras  
”I ett vidare perspektiv kan sektors-
ansvaret sägas omfatta ansvarsför-
delningen mellan staten och näringen 
avseende såväl miljö- som produktions-
delen av skogspolitiken”. Samman-
fattningsvis beskrivs skogspolitiken 
ofta som ”frihet under ansvar”. För 
att politikens mål ska kunna uppnås 
krävs stora frivilliga insatser från 
skogsbruket utöver de krav som 
ställs i lagstiftningen. Skogsstyrelsen 

SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG

K A P I T E L  2

"Skogsmarkens naturgivna produktions- 
förmåga ska bevaras. En biologisk mångfald 
och genetisk variation i skogen ska säkras." 
(ur Miljömålet) 
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 KAPITEL 2:  SKOGSPOLITIKEN OCH VÅRT UPPDRAG

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.

AGENDA 2030

Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling utgör 
en viktig grund för Skogsstyrelsens 
arbete med att driva och synliggöra 
hållbarhetsfrågorna. De ger också 
ökad motivation för arbetet med att 

5  SOU 2006:81
6  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/03142/SK
7  Näringsdepartementet Diarienummer: N2018/04161/SK

uppnå de skogs- och miljöpolitiska 
målen och synliggör kopplingar till 
andra samhällsmål. Det är viktigt att 
hållbarhetsfrågorna blir en naturlig 
del i Skogsstyrelsens organisations-
kultur. För att nå ett långsiktigt 
resultat behöver Agenda 2030 och 
hållbarhetsarbetet involveras i hela 
verksamheten.

NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET

Inom ramen för Sveriges nationella 
skogsprogram beslutade regeringen 
under 2018 om en strategi[5][6] och 

en handlingsplan[7] 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 bioeko-
nomi” ska kunna uppnås. Skogssty-
relsen har i uppdrag att bistå Reger-
ingskansliet i genomförandet av det 
nationella skogsprogrammet. 

Skogsstyrelsen följer skogarnas och skogsbrukets utveckling i enlighet med sektorsansvaret. Myndigheten ska verka för att det generationsmål 
för miljöarbetet och de miljökvalitets mål som riksdagen har fastställt nås.
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”Ekosystemtjänster  
är värden som 
ekosystemen till
handa håller för oss 
människor och som 
bidrar till vårt väl
befinnande. Skogens 
ekosystemtjänster 
har stor betydelse  
för vår välfärd.”
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 KAPITEL 3:  TILLSTÅNDET I  SKOGEN OCH UTVECKLINGEN AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

TILLSTÅNDET I SKOGEN OCH UTVECKLINGEN 
AV SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER 

K A P I T E L  3

För att tydliggöra hållbarheten i brukandet av skogen redovisar vi skogssektorns 
utveckling och utvecklingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Vi redovisar 
också en uppföljning av statusbedömningen av skogens ekosystemtjänster.

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.

Målet 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.”

TILLSTÅNDET I SKOGEN

Mål 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 tydligt inom rådgivnings- och 
geodataområdet där Skogsstyrelsen, 
inte minst genom utveckling av 
digitala tjänster, tillhandahållit data, 
kunskap, guider och råd om skogens 
skötsel samt beredskap för hantering 
av skador på skogen. Se kapitel 7, 
Rådgivning och kapitel 13, Geodata-
försörjning. Inom Landsbygdsprogram-
met finns stöd för insatser på området. 
Se kapitel 10, Ekonomiskt stöd.

När det gäller arbete, tillväxt och 
välfärd samt livskraftiga näringar 

bidrar Skogsstyrelsens verksamheter 
till att skogens alla värden kan nyttjas 
långsiktigt och utgöra en bas för livs-
kraftiga näringar över hela landet.

Indikatorer för målen enligt budget-

propositionen

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

Avverkning och tillväxt
Bruttoavverkningen har ökat. Under 
2019 beräknas den preliminärt till 
94,1 miljoner skogskubikmeter[2] 
(m³sk). Motsvarande siffra 2018 
var 91,2 miljoner skogskubikmeter. 
Skogsstyrelsen bedömer att den 
högsta hållbara avverkningsvolymen 
för perioden 2020–2029 är 95–100 
miljoner m³sk[3] per år. 

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 miljökvalitetsmålet 
Levande skogar inte har nåtts till år 
2020[4].

Skogsbruket arbetar med att för-
bättra hänsynen, bland annat med 
stöd av målbilder för god miljöhän-
syn. En betydande andel av skogs-
marken är certifierad och stora arealer 
frivilliga avsättningar undantas från 
virkesproduktion. Minskande och 
fragmenterade livsmiljöer samt 
minskande och/eller små populatio-
ner hos ett antal hotade arter har lett 
till stora problem att nå målet om att 
bevara biologisk mångfald. För flera 
skogstyper är bevarandestatusen 
dålig eller otillräcklig och många 
skogslevande arter är hotade. Många 
av de idag igångsatta miljöförbätt-
rande insatserna kräver tid för att 
vända utvecklingen.

Bruttoavverkningen har ökat. Under 2019 
beräknas den preliminärt till 94,1 miljoner 
skogskubikmeter. Motsvarande siffra 2018 
var 91,2 miljoner skogskubikmeter.
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För att nå målet behöver bland annat:

• skyddsvärda skogar bevaras antingen 

genom formellt skydd eller frivilliga 

avsättningar

• ett fördjupat kunskaps- och 

planerings underlag om skogens  

naturvärden tas fram

• miljöhänsynen förbättras

• naturvårdande skötsel öka

• igångsatta miljöförbättrande insatser 

hinna verka och följas upp.

Lönsamhet/pris/investeringar
Enligt Skogsstyrelsens preliminära 
beräkningar uppgick skogsbrukets 
intäkter av virkesförsäljning 2019 till 
30,6 miljarder kronor. Motsvarande 
siffra för 2018 var 27,8 miljarder 
kronor. Avverkningskostnaderna 
uppgick till 9,7 miljarder kronor 
och kostnader för skogsvård, vägar 
med mera uppgick till 4,9 miljarder 
kronor. Motsvarande siffror för 2018 
var 9,4 respektive 5,3 miljarder kro-
nor. Skillnaden mellan intäkter och 
angivna kostnader är att betrakta 
som ett resultat för det samlade 
skogsbruket.

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,  
då den senaste genomlysningen  
gjordes. Inom det storskaliga skogs  - 
bruket sysselsattes 400 kvinnor  
(15 procent) och bland entrepre-
nörer 500 kvinnor (cirka 4 procent). 
Den dominerande kategorin inom 
skogsbruket är skogsentrepre nör-
erna som utförde cirka 8 800 års-
verken (14 500 anställda).

5  Skogsstyrelsens statistiska meddelande JO11 SM 1801.
6  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/ 2019-12-17
7  Skogsskötselserien kapitel 21, Skogens kolbalans och klimatet © Skogsstyrelsen, Johan Bergh, Gustaf Egnell, Tomas Lundmark, oktober 2020 
8  Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13.
9  Skogsstyrelsen 2018. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Rapport 2017/13.

Klimat
Sveriges klimatpåverkande utsläpp 
(utsläpp av växthusgaser) var 50,9 
miljoner ton koldioxidekvivalenter 
2019. Jämfört med 2018 är det en 
minskning med 2,4 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 2019. 

Nettoupptaget har ökat sedan år 
1990 beroende på att tillväxten i 
skog och mark är större än avgången 
(avverkning och nedbrytning).  
Det årliga nettoupptaget uppgår 
till knappt 38 miljoner ton koldi-
oxidekvivalenter under perioden 
1990–2019, med en stor variation 
mellan år. 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.[6]  

Skogen bidrar till klimatarbetet 
genom att när den växer tar den 
upp koldioxid från atmosfären och 
lagrar in den i biomassa. På så sätt 
kan skogen kompensera för utsläpp i 
andra samhällssektorer och begränsa 
utsläppsökningen av koldioxid till 
atmosfären. Tillväxten kan också 
skördas och omvandlas till förnybara 
skogsprodukter som kan ersätta fos-
sila bränslen, fossilintensiva produk-
ter och betong. På så sätt minskas 
fossilberoendet och tillförseln av ny 
koldioxid som tidigare inte funnits i 
det atmosfäriska kretsloppet.[7]

SKOGENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är värden som 
ekosystemen tillhandahåller för oss  
 

människor och som bidrar till vårt  
välbefinnande[8]. Skogens ekosystem-
tjänster har stor betydelse för vår 
välfärd. 

I början av 2018 publicerade 
Skogsstyrelsen rapporten Skogens  
ekosystemtjänster – status och 
påverkan[9] som beskriver de olika 
ekosystemtjänsterna närmare, hur 
mänsklig verksamhet påverkar dem 
samt en grundligare motivering till 
Skogsstyrelsens bedömning av deras 
status. 

I tabell 3:1 finns en genomgång av 
utvecklingen i skogen med utgångs-
punkt från skogens ekosystemtjänster. 
Statusbedömningen är oförändrad 
sedan förra året.

TA B E L L 3 : 1 .  SA M M A N FAT T N I N G  
AV STAT U S B E D Ö M N I N G  2 0 2 0

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

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
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Ekosystemtjänst Status

Timmer och massaved God status 
Föryngringarna håller fortsatt hög kvalitet enligt Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning[1]. Röjnings-
arealen[2] och det akuta röjningsbehovet[3] ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Föryngringen är fortsatt 
god och avverkningen ligger i nivå med en hållbar avverkningsnivå. Därför bedöms tjänstens status som god.

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 näring-
arna och att skogsbruket tar 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 2018 på en bottennivå. Den totala 
produktionen av blåbär och lingon på 188 000 ton var bara 15 procent jämfört med 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 2020 
återhämtat sig i större delen av landet medan de stora fortfarande i slutet av 2020 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 ekosys-
temtjänsten 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. Omfattande alm- och askskottsjuka 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 med dagens efterfrågan 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. Skogsmark¹, exkl. fjällbjörkskog. SLU, Umeå. https://www.slu.se/globalassets/
ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
5  Fyllnadsgrad vattenmagasin. Skärmdump 2020-11-20
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.

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.

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2019_webb.pdf
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fysisk-paverkan/restaurering-i-vatten/restaurering-i-sjoar-och-vattendrag/remibar.html
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SKOGENS REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Skogens möjlighet att reglera kvalitet på luft, vatten och mark 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 vad gäller skogens roll för att ersätta 
klimatnegativa material med förnyelsebar råvara. Skogen har en viktig funktion för reglering av vattnens och markens 
egenskaper. För dessa ekosystemtjänster ser statusen sämre ut.

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

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 nettoutsläpp 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 osäker på magrare torvmarker i norr. Sammantaget är statusen god.

Skador på skog och hur de kan 
förebyggas 

Otillräcklig status 
Under 2020 har det varit fortsatt stort fokus på skador orsakade av granbarkborre, och viltskadorna är 
ständigt aktuella. I norra Sverige uppmärksammas ungskogar skadade av vilt, törskate och knäckesjuka, 
så kallade ”multiskador”, mer och mer. Se vidare kapitel 5, Mål och resultat, och kapitel 14, Policyutveckling.

Förebyggande av ras och 
erosion

Otillräcklig status
Problematiken med varmare och fuktigare klimat ökar. Vid flera uppmärksammade händelser anses skogs-
bruksåtgärder ha varit den utlösande faktorn vid ras och skred. Det finns även kunskapsbrister inom området. 
Därför bedöms statusen för ekosystemtjänsten vara otillräcklig. Känsliga områden i anslutning till bostäder, 
infrastruktur och vattentäkter behöver särskilt uppmärksammas. Av de avverkningsanmälningar som inkom till 
Skogsstyrelsen under 2019, berörde cirka sex procent områden som har utpekad risk för ras och erosion[1].

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 grundvatten-
nivåerna[2]. I sydöstra delen av landet har dock nederbörden även under 2020 varit under det normala. 

1  Skogsstyrelsen 2019. Rapport om handlingsplan för klimatanpassning 2019/23
2  https://sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manadsskifte/ (Hämtad 2019-11-27)

Ekosystemtjänst Status

Markens bördighet God status 
Sammantaget bedöms statusen för skogsmarkens bördighet som god. Bördigheten kan komma att minska 
något under de närmaste decennierna till följd av minskat nedfall av kväve och ett ökat uttag av grot 
som inte kompenseras med aska eller kväve. Detta kan dock 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. Skogsstyrelsen 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 kan komma att ge betydande 
effekter på sikt. Ett exempel som ger en föraning om detta är den ökade mängden granbarkborreskador efter 
den extremt torra och varma sommaren 2018.

1  Skogsstyrelsen 2019. Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder. Rapport 2019/13 och rapport 2019/14
2  Skogsstyrelsen 2019. Skogsstyrelsens statistikdatabas (Hämtad 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.

https://sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manadsskifte/
http://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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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, dels för att vi kan se att hänsynen till kulturmiljöer inte är god.

SLUTSATSER

• Under de senaste fem åren har den årliga 

bruttoavverkningen varit i medeltal  

cirka 92 miljoner m3sk.[1] Avverknings-

nivån ligger under den av Skogsstyrelsen 

bedömda högsta hållbara avverknings-

nivån på 95–100 miljoner m3sk per år  

för perioden 2020–2029. Det finns 

därmed utrymme för en viss ökning av 

avverkningsnivån.  

• Skogsbruket är lönsamt. Ungefär hälften 

av bruttointäkten är täckningsbidrag. 

Samtidigt är trenden för virkespriser 

långsamt fallande, vilket gör en fortsatt 

effektivisering nödvändig för att lönsam-

heten ska kunna bibehållas. 

 

 

 

 

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

• Antalet sysselsatta i skogsbruk är relativt 

litet i förhållande till antal sysselsatta i 

näringar som är beroende av skogs- 
produkter. Fortsatt effektivisering inom 

skogsbruket leder troligen till att antalet 

sysselsatta i traditionellt skogsbruk 

minskar. 

• Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt 

för att nå samhällets uppsatta miljömål 

för skogen. För att nå målen behövs 

både ökade offentliga insatser och 

insatser från privata aktörer.  

Det behövs också tid så att igångsatta 

miljö förbättrande insatser hinner verka. 

 

 

 

 

 

• Stora mängder koldioxid binds idag upp i 

skogsresursen i och med att virkesförrådet 

fortsätter att öka. Långsiktigt är det inte 

möjligt att fortsätta öka skogsförrådet. 

Istället behöver fossila resurser ersättas 

av förnybara. Skogsråvara är en sådan 

förnybar resurs. 

• Statusen är fortsatt god för de eko-

systemtjänster som kan knytas till  

produktion av virke. De ekosystem-

tjänster som kan påverkas negativt av 

åtgärder i skogen har fortsatt en måttlig 

eller otillräcklig status, dock inte enbart 

till följd av skogsbruksåtgärder.  

• 2020 är året då skogens värde för  

rekreation och friluftsliv kom i fokus  

till följd av pandemin.

Ekosystemtjänst Status

Skogens sociala värden Måttlig status 
Det är viktigt för vårt välmående att ha möjlighet till rekreation och aktivitet. Om detta dessutom kan utföras i 
en skog eller annan naturmiljö ökar effekten. Under 2020 har den pågående pandemin gjort det än tydligare  
att skogen är en viktig plats för socialt umgänge och återhämtning. Trycket på populära områden har varit 
stort och allt fler har mött aktivt skogsbruk vid sina besök på nya platser. Det har lett till fler samtal med 
synpunkter på skogsbruksåtgärder till Skogsstyrelsen. Myndigheten har tagit fram stöd för markägare med 
exempel på olika åtgärder som bidrar till att öka upplevelsen av stigar och leder i skogen.[1] 

Kulturmiljövärden Otillräcklig status
Resultaten från uppföljningen av hänsyn till kulturmiljöer har växlat från år till år. Markberedning är den 
åtgärd som orsakar mest skador. 2020 visade uppföljningen av hänsynen i de södra delarna av landet 
en klar försämring[2]. I mellansverige och i norr ser det bra respektive mycket bra ut. Där kulturstubbar 
används som signal för hänsyn ser det bättre ut även i syd. Skadenivån är dock fortfarande så hög att vi 
bedömer statusen som oförändrat otillräcklig.

Kunskap och information – 
skogen som kunskapsbärare 

Måttlig status 
Huvuddelen av skogsmarken är tydligt påverkad av skogsbruk. 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  Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hansyn-till-skogens-sociala-varden/stigar-och-leder/ 
2  Skogsstyrelsen Statistiska meddelanden Hänsynsuppföljning kulurmiljö 2020 JO1406 SM 2001

http://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hansyn-till-skogens-sociala-varden/stigar-och-leder/
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VÅRT UPPDRAG VISION & IDÉ VÅRA MÅL SÅ LYCKAS VI

Levande Skogar

Skogsprogrammet

Skogspolitiska mål

Produktionsmålet
Miljömålet

Vision

”Skog till nytta för alla”

Effekter i skogen

Minskade skogsskador

Mer vitala och 
produktiva skogar

Mer varierat skogsbruk

Förbättrad miljöhänsyn

Skydd och ökad skötsel 
av naturvärden

Attraktivare skogar 
för upplevelser

SKOGEN HAR EN VIKTIG ROLL I EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Verksamhetsidé

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 utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan. 

Skogsstyrelsen är förvaltnings-
myndighet för frågor om 

skogsbruket 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. 

Framtida verksamhet 
och prioriteringar

God förvaltningskultur

Ledarskap/medarbetarskap

Kundorientering

Samverkan

Digitalisering

F I G U R  4 : 1 .  Ö V E R S I KT AV S KO G S ST Y R E L S E N S  V E R KSA M H E TS ST R AT EG I  O C H  A R B E T E T D E  KO M M A N D E  Å R E N 

Miljömålet

Produktionsmålet
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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 och avdelningarna i enheter. I myndig-
hetens nationella ledningsgrupp finns generaldirektören, företrädare för avdelningar 
och regioner samt enheterna för juridik, kommunikation, HR respektive ekonomi. 

1  Beslutad av Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2019, 2019-02-19, bilaga 7.

Myndigheten har cirka 80 
kontor över hela landet. 
Huvudkontoret finns i 

Jönköping. Linjeorganisation fram-
går av figur 4:2.

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 

kunskapsmyndighet som arbetar i 

bred samverkan. 

VERKSAMHETSSTRATEGI  

OCH ÖNSKADE EFFEKTER

Skogsstyrelsens styrelse beslutade  
i februari 2020 om en ny verk-
samhetsstrategi med ett femårs-
perspektiv. Strategin beskriver 
hur Skogsstyrelsen ska fullfölja 
uppdraget och hur vi arbetar för 
att nå myndighetens vision och 

verksamhetsidé. Se figur 4:1. 
En bärande del i verksamhets-
strategin är att vi ska integrera 
de tre dimensionerna av hållbar-
het (ekonomi, miljö och socialt) 
i våra processer, utveckla vårt håll-
barhetsarbete och kommunicera 
detta på ett tydligt sätt. Agenda 
2030 och de 17 globala målen för 
hållbar utveckling utgör en viktig 
grund för verksamhets strategin.  
Vi ska bidra i genomförandet av  
skogsprogrammet, såväl internatio-
nellt som nationellt och regionalt.

Utöver ovanstående effekter,  
med tillhörande långsiktiga mål,  
har Skogsstyrelsen också identifierat 
fem områden där vi ser att utveck-
ling behöver ske de kommande åren 
för att vi ska lyckas med vårt uppdrag 

och bidra till de effekter i skogen 
som vi eftersträvar. Dessa är:

• God förvaltningskultur

• Ledarskap & medarbetarskap

• Kundorientering

• Samverkan

• Digitalisering

För att kunna fokusera styrningen 
bryts effekterna enligt ovan varje år 
ned i ett antal fokusområden (fyra 
stycken 2020) där det under året 
kräver en större utveckling för att de 
långsiktiga effekterna ska kunna nås. 

Som ett komplement till verksam-
hetsstrategin har Skogsstyrelsens 
styrelse beslutat om ett dokument 
som beskriver myndighetens syn på 
hållbar utveckling i skogen.[1] 

KAPITEL 4:  LEDNING OCH STYRNING

LEDNING OCH STYRNING

K A P I T E L  4

REGION
NORD

REGION
MITT

REGION
SYD

SKOGS-
AVDELNING

ADMINISTRATIV
AVDELNING

DISTRIKT DISTRIKT DISTRIKT ENHETER ENHETER

INTERNREVISIONGENERALDIREKTÖR

STYRELSE

F I G U R  4 : 2 .  S KO G S ST Y R E L S E N S  O R G A N I SAT I O N  2 0 2 0
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Syftet med det interna dokumentet 
är att ange riktning och vara väg-
ledande för vår verksamhet. Det ska 
därigenom bidra till att uppnå målen 
för skogs-, miljö-, och klimatpolitik.

VERKTYG FÖR LEDNING OCH STYR-

NING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 

Ledningsprocesser

Planering och uppföljning av Skogs-
styrelsens verksamhet sker genom en 
målstyrningsmodell. Målstyrningen 
utgår från verksamhetsstrategin 
och riktas mot de prioriterade 
effekter som beskrivits ovan. I den 
årliga planeringen används ett antal 
fokusområden för att styra mot dessa 
effekter. Se vidare kapitel 5, Mål och 
resultat. Utöver fokusområden finns 
i styrningen också ett antal kontroll-
områden. De syftar till att prioritera 
och följa upp viktig verksamhet som 
måste fungera, oavsett vilket fokus 
som valts ett visst år. 

Agenda 2030 och Skogsstyrelsens 

hållbarhetsarbete 

Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete  
tar sin utgångspunkt i den svenska 

2  Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020, Regeringskansliet juni 2018
3  Gemensam avsiktsförklaring – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030
4  Processplanerna är en del i verksamhetsplaneringen och beskriver processens nuläge och utvecklingsbehov.
5  Sveriges genomförande av Agenda 2030, proposition 2019/20:188

handlingsplanen[2] och den myn-
dighetsgemensamma avsiktsförkla-
ringen för Agenda 2030[3]. Strategin 
och handlingsplanen för det natio-
nella skogsprogrammet är också  
viktiga utgångspunkter. Hållbarhets-
arbete kan beskrivas som de åtgärder 
och aktiviteter som bidrar till en håll - 
bar utveckling och följer de 17 globala 
målen i Agenda 2030. Hållbar ledning 
och styrning handlar om att integrera 
hållbarhets perspektiven och de glo-
bala målen i styrningen, till exempel 
i besluts- och 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 
finns med. I Skogsstyrelsens verk-
samhetsstrategi 2025 har kopplingen 
till Agenda 2030 förtydligats, se figur 
4.3. Vårt verksamhetssystem och det 
processorienterade arbetssättet ger 
bra förutsättningar för att integrera 
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 
i verksamheten på ett strukturerat 

sätt. En del i att åstadkomma detta 
är att alla processplaner[4] har ett 
avsnitt om Agenda 2030 där det 
framgår hur processen kan bidra till 
agendan och vilka mål som berörs.

Sedan tidigare finns en hand-
lingsplan med en rad åtgärder för 
att utveckla hållbarhetsarbetet som 
till exempel hållbarhetsbedömning, 
hållbarhetsredovisning, hållbar upp-
handling, jämställdhetsarbete samt 
värdegrundsarbete. 

Skogsstyrelsen avser att fortsätta 
utveckla det systematiska hållbar-
hetsarbetet, vilket under år 2020 har 
haft lägre prioritet, genom att bland 
annat förtydliga roller och ansvar.  
I den nya propositionen om Sveriges 
genomförande av Agenda 2030[5] 
framgår att de statliga myndighe-
terna har en betydelsefull roll för att 
bidra till att målen i agendan nås. 

Tabell 4:3 visar vilka mål som 
vår 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.

F I G U R  4 : 3 .  D E  G LO BA L A M Å L E N  I  AG E N DA 2 03 0  D Ä R  M Y N D I G H E T E N S  V E R KSA M H E T H A R  STO R  I N V E R K A N

Väsentliga områden  
för att bidra till de globala målen

Jämställdhets- 
integrering

Jämställdhet  
i skogsbruket

God förvaltnings-
kultur

Skogs- 
programmet

Miljöhänsyn 

Skogsbruk med 
hänsyn  

till vatten

Stöd för att  
anlägga  

våtmarker

Biobränsle/ 
förnybar energi

Askåterföring

Samverkans- 
process för ökad 
skogsproduktion

Samverkans- 
process för ökad 
skogsproduktion

Hållbar  
upphandling

Fordons- 
användning/resor

Samverkans- 
process för ökad 
skogsproduktion

Rådgivnings- 
kampanjer

Klimatanpassning 
och klimat- 

begränsning

Resfria möten

Samverkans- 
process för ökad 
skogsproduktion

Grön infrastruktur

Områdesskydd 
inkl. naturvårdande 

skötsel

Ekonomiska stöd

Samverkan

God förvaltnings-
kultur

Fysisk säkerhet  
och informations- 

säkerhet

Officiell statistik

Tillsyn ur ett 
rättssäkerhets- 

perspektiv
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GEMENSAM STYRNING
AV MYNDIGHETER

VISION & IDÉ VERKSAMHETS-
STRATEGI

MÅLSTYRNING

Myndighets-
förordningen

Lag och 
förordningar

Skogsprogrammet

Skogsprogrammet

Instruktion och
regleringsbrev

Agenda 2030

17 globala mål för  
hållbar utveckling

Den statliga värdegrunden 
& rollen som statsanställd

VÅRT UPPDRAG

Skogspolitiska mål

Produktionsmålet
Miljömålet

Övriga politikområden

Förvaltningspolitik, frilufts-
politik, arbetsmarknads-

politik med flera.

Sveriges miljömål

Generationsmålet och de 
16 miljökvalitetsmålen

Levande skogar

Vision

”Skog till nytta för alla”

Medarbetaridé
Chef- och ledaridé

(under utarbetande)

Effekter i skogen
–långsiktiga mål 
och prioriteringar

(ex. Minskade skogsskador) 

(Långsiktig ekonomi 
som input)

Framtida 
verksamhet och 

prioriteringar

POLICYER
(Myndighetens syn på frågor av principiell natur)

Hållbar utveckling i skogen

Miljöpolicy

Övriga policyer

Fokusområden/
Årliga mål

(ex. Mål för området 
granbarkborrar) 

Kontrollområden

Budgetunderlag

(en konsekvens av 
verksamhetsstrategin)

Verksamhetsidé

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 utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan. 

Verksamhets-
strategin i sitt 

sammanhang

F I G U R  4 : 4 .  Ö V E R S I KT AV S KO G S ST Y R E L S E N S  ST Y R N I N G

Skog till nytta    för alla
Levande skogar
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INDIKATORER OCH STRATEGISK 

EFFEKTUTVÄRDERING

Skogsstyrelsen har initierat ett arbete 
med att ta fram indikatorer för myndig-
hetens verksamhet kopplat till det av  
riksdagen fastlagda målet för utgifts-
område 23 (U23) Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel, 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.  

Arbetet kommer under 2021 att 
anpassas utifrån förändringar i 2021 
års regleringsbrev. 

I kapitel 3, Tillståndet i skogen, 
görs en beskrivning av utvecklingen 
inom de indikatorer som valts för 
sektorn men inte någon analys av 
Skogsstyrelsens arbete kopplat till 
dessa. Skogsstyrelsen har under 
2020 arbetat med att analysera 
och bedöma vilka indikatorer som 
mäter de intentioner vi har kopplat till 
utgiftsområdets mål. Dessa indikatorer 
ska riktas mot de skogspolitiska målen 
enligt vår instruktion (2009:1393). 

Samtidigt ska de bidra till att det 
generationsmål för miljöarbetet och 
de miljökvalitetsmål som riksdagen 
har fastställt nås, Agenda 2030, se 
tidigare avsnitt i detta kapitel, samt 
skogsprogrammets vision och fokus-
områden, se kapitel 14, Policyutveck-
ling. Skogsstyrelsen har även tagit 
fram indikatorer för uppföljning av 
miljökvalitetsmålet Levande skogar, 
se kapitel 14, Policyutveckling. 

De skogspolitiska målen, U23-målet, 
miljömålen, Agenda 2030 och skogs-
programmets mål sammanfaller helt 
eller delvis. Målen är också direkt 
eller indirekt styrande för Skogs-
styrelsen. Styrning och uppföljning 
inom dessa målområden bör därför 
hållas samman.  

6  Sidan 12 i Strategin för Sveriges nationella skogsprogram

Skogsstyrelsens uppdrag, att verka 
för att de skogspolitiska målen nås, 
driver även mot övriga mål som 
nämnts ovan, se figur 4:5.

De indikatorer Skogsstyrelsen 
väljer, och som redan finns för 
exempelvis Levande skogar, kommer 
således att utgöra grunden för ana-
lyser och bedömningar av vår egen 
verksamhets effekter mot uppsatta 
mål enligt ovan, och även utgöra en 
del i bedömningen av utvecklingen 
i skogen. 

Genom att se vår verksamhets 
påverkan mot indikatorerna kan 
vi också bedöma om det vi gör ger 
de effekter vi tänkt oss. Med hjälp 
av strategisk effektutvärdering, se 
längre fram i detta kapitel, kommer 
vi att göra analyser av vissa utvalda 

verksamhetseffekter med stöd av 
indikatorerna för att effektivisera 
vårt arbete. 

Indikatorer inom skogsprogrammet 

Skogsstyrelsen har under 2020 
påbörjat ett regeringsuppdrag om 
att föreslå indikatorer för skogspro-
grammets genomförande. Uppdraget 
som kommer att redovisas 2022 
utgår från skogsprogrammets vision 
”Skogen det gröna guldet, ska bidra till 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet 
samt till utvecklingen av en växande 
bioekonomi” och målen för program-
mets fem fokusområden. 

Skogsprogrammets målbild är 
bred. Samtidigt som målet täcker 
hela skogsnäringens värdekedja 
ingår flera olika ämnesområden i 
mål bilden. Detta innebär att indi-
katorerna kommer att behöva ta 
sin utgångspunkt i olika tematiska 
ämnesområden som ges av skogspro-
grammets vision och fokusområden.

En grundförutsättning för skogs-
programmet är de två jämställda 
skogspolitiska målen om produktion 
och miljö[6]. Skogsstyrelsens uppdrag 
om att verka för att de skogspolitiska 
målen nås innebär därför att Skogs-
styrelsen också bidrar i arbetet med 
att nå skogsprogrammets vision och 
mål. Indikatorer som arbetas fram 
för skogsprogrammet kan därför 
även tjäna som underlag för att 
belysa utvecklingen inom områden 
där Skogsstyrelsen har ett uppdrag 
och är verksam. 

Resultatet av de strategiska effekt utvärder-
ingarna ska redovisas för generaldirektören, 
styrelsen och nationella ledningsgruppen. 
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VÅRA MÅL

Mål för utgiftsområde 23

Skogspolitikens jämställda produktionsmål och miljömål

Generationsmålen för miljöarbetet

Miljökvalitetsmålen 

Skogsprogrammets vision och fokusområden

VÅRT UPPDRAG

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor 
om skogsbruket 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. 

F I G U R  4 : 5 .  KO P P L I N G  U P P D R AG  O C H  M Å L
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Skogsprogrammets indikatorer bör 
också kunna utgöra ett viktigt samlat 
och återkommande statistikunderlag 
för uppföljning av skogsnäringens 
utveckling inom områden som ligger 
utanför Skogsstyrelsens direkta 
ansvarsområden. 

Strategisk effektutvärdering

Skogsstyrelsen har sedan 2012 
genomfört årliga strategiska effekt-
utvärderingar inom olika områden. 
Dessa effektutvärderingar beställdes 
av och rapporterades till myndighe-
tens styrelse fram till och med 2019. 
År 2019 genomfördes en utvärdering 
och översyn av arbetssättet med 
dessa utvärderingar, vilken resulte-
rade i ett styrelsebeslut[7] som sade 
följande:

• Från och med 2020 är generaldirek-

tören beställare och mottagare av de 

strategiska effektutvärderingarna.

• Strategisk effektutvärdering är en del 

av Skogsstyrelsens ledningsprocess 

7  Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 1/2020, 2020-02-13 dnr 2020/298

Strategi och mål och arbetet utförs av 

särskild arbetsgrupp i myndighetens 

utredningsprocess.

• Strategiska effektutvärderingar ska 

vara ett verktyg för att följa upp och 

utvärdera delar av myndighetens verk-

samhet i förhållande till verksamhets-

strategins mål för effekter i skogen.

• Områden för strategisk effektutvärde-

ring ska väljas inom ramen för något 

ellernågra av verksamhetsstrategins 

mål för effekter i skogen

Resultatet av de strategiska effekt-
utvärderingarna dokumenteras i 
interna rapporter som redovisas för 
generaldirektören, styrelsen och den 
nationella ledningsgruppen. Resul-
taten presenteras även för företrä-
dare för våra verksamhetsprocesser 
och publiceras på Skogsstyrelsens 
intranät.

Generaldirektören beslutade 
följande områden för strategisk 
effektutvärdering under perioden 
2020–2021: 

• Minskade skogsskador. Effekter av 

bekämpningsområden, erfarenheter 

från aktiviteter och åtgärder för att 

begränsa granbarkborreskador.

• Mer vitala och produktiva skogar. 

Effekterna av kunskaps- och  

samverkansprojektet Mera tall. 

• Förbättrad miljöhänsyn. Målbilds- 

processen – kontrollstation miljö-

hänsyn inom målbilderna.

Arbetet har startat under 2020 och 
kommer att avslutas och rapporteras 
under 2021. Eftersom den strategiska 
effekt utvärderingen är ett medel för 
att påvisa effekter bör den i fortsätt-
ningen använda sig av de indikatorer 
som myndigheten arbetar fram 
för att fånga och analysera de mer 
väsentliga delarna i myndighetens  
styrning mot verksamhetens lång-
siktiga effektmål. Det pågående  
utvecklingsarbetet med att ta fram 
indikatorer för bland annat skogs-
sektorns utveckling och skogs-
programmets genomförande berör i 

Fo
to

: M
ar

ti
n

a 
Te

d
en

b
o

rg

Minskade skogsskador är en av två områden för strategisk effektutvärdering under perioden 2020–2021. Effekter av bekämpningsområden, 
erfarenheter från aktiviteter och åtgärder för att begränsa granbarkborreskador ska rapporteras under 2021. 



24     SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING 2020

stora delar samma mål som Skogs-
styrelsens långsiktiga effektmål. I 
arbetet ingår därför även att knyta 
ihop indikatorerna med Skogsstyrel-
sens strategiska effektutvärdering där 
specifika verksamheter ska analy-
seras och bedömas. Resultat från 
detta arbete kommer successivt att 
redovisas i Skogsstyrelsens årsredo-
visningar under kommande år.

Intern styrning och kontroll 

Skogsstyrelsens riskhantering styrs 
av en intern rutin som beslutats 
av generaldirektören[8]. Enligt den 
jobbar vi med risker i planeringen 
och uppföljningen på såväl nationell 
som avdelnings- och regionnivå, 
samt i det löpande arbetet med 
projekt, förvaltning och utveck-
ling av våra verksamhetsprocesser. 
Analysen genomförs i samband med 
verksamhetsplaneringen utifrån en 
beslutad metodik som återfinns i 
rutinen för riskhantering. I risk-
bedömningen ingår även risk för 
oegentligheter. Under 2020 gjordes 
ett särskilt riskarbete mot bakgrund 
av covid-19-pandemin.

Uppföljning av kontrollåtgärder 
och omvärdering av risker sker vid 
tertialuppföljningarna samt vid 
resultatredovisningen på såväl natio-
nell som regional/avdelningsnivå. 
Exempel på åtgärder som vi under 
2020 arbetat med är att motverka 
arbetsmiljöproblem och försämrat 
externt förtroende för myndigheten 
till följd av reaktioner på myndighe-
tens beslut och ställningstagande i 
olika frågor. Vi har även fortsatt att 
arbeta med vår förmåga att agera  
vid skogliga kriser (storm, insekts-
angrepp med mera).

I samband med beslut om årsredo-
visningen gör styrelsen en bedöm-
ning av den interna styrningen och 
kontrollen utifrån en intern rapport. 

8  Rutin- Riskhantering, H-33/2018
9  SFS 2009:907

I rapporten ingår redovisning av 
bland annat genomförda uppfölj-
ningar och granskningar i verk-
samheten, revisionsrapporter från 
externa och interna revisioner samt 
samlade intryck och bedömningar. 

Miljöledningsarbete 

I Skogsstyrelsens verksamhetssystem 
är miljöledningsarbetet integrerat i 
våra ledningsprocesser. Årsmål för 
den direkta miljöpåverkan har varit 
att fortsätta minska vårt koldioxid-
utsläpp genom att byta ut äldre bilar, 
tanka större andel HVO-bränsle 
samt minska användandet av privata 
bilar och istället nyttja tjänstebilar 
och hyrbilar som uppfyller kraven på 
miljöbilar.

Miljöledningsstandarden ISO 
14001:2015 och förordningen om 
miljöledning i statliga myndighe-
ter[9] är bindande krav för miljö-
ledningsarbetet. För kontroll av att 
vi uppfyller de formella kraven i 
miljöledningsstandarden granskas vi 
dels av extern revisor en gång per år 
och dels av interna revisorer enligt 
en plan som beslutas av generaldi-
rektören. Den årliga externa miljö-
revisionen föll ut mycket väl, helt 
utan avvikelser. Arbetssättet med de 
interna miljörevisionerna har under 
året utvecklats. Revisionerna utförs 
nu av flera personer och riktas mer 
mot region och avdelning. Skogssty-
relsen deltar även i Miljömålsrådets 
programområde Staten går före som 
bland annat syftar till att utveckla 
miljöledningsarbetet. Se kapitel 6, 
Miljöarbete.

Enligt förordningen rapporte-
rar Skogsstyrelsen i februari till 
Naturvårdsverket hur vi integrerat 
miljöledningsarbetet i vår plane-
ring och uppföljning. Resultaten av 
myndighetens arbete med betydande 
direkt miljöpåverkan - utsläpp av 

koldioxid och elförbrukning – redo-
visas i samma rapport. Där beskri-
ver vi också att vi ställt miljökrav i 
samband med upphandling och hur 
vi använder IT för att effektivisera 
vårt arbete.

Målen och måluppfyllelsen för vår 
indirekta miljöpåverkan redovisas i 
kapitel 5, Mål och resultat.

Ett årsmål för vår direkta miljö påverkan är 
att minska koldioxidutsläppen genom att 
byta ut äldre bilar.

En säkerhetsskyddsplan för hantering av 
bilder från drönare har tagits fram under 
året. 

Under året har arbetet fortsatt med Skogs-
styrelsens förmåga att agera vid skogliga 
kriser, som exempelvis skogsbränder.
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Informationssäkerhet

Skogsstyrelsens informationssäker-
hetsarbete utgår från de krav som 
ställs i föreskrifter från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)[10] samt ISO 27001:2017. 

En årlig handlingsplan för infor-
mationssäkerhetsarbetet beslutas av 
generaldirektören. Handlingsplanen 
för 2020 omfattade tolv aktiviteter 
som bedrivits under året, avseende 
bland annat tydliggörande av interna 
ansvarsförhållanden, tydligare 
integration mellan verksamhetspla-
nering och informationssäkerhets-
arbete, utbildningsinsatser samt för-
nyad inventering och klassificering 
av myndighetens informationstill-
gångar. Vi har under 2020 också 
tagit fram en säkerhetsskyddsanalys 
och säkerhetsskyddsplan avseende 
hantering av bilder från flygfarkoster 
(drönare och helikopter), som ett 
stöd för fortsatt verksamhetsutveck-
ling inom detta område.

Rapportering av informationssä-
kerhetsarbetet sker regelbundet till 
såväl styrelse och generaldirektör, som 
till Skogsstyrelsens ledningsgrupp.

Kundorientering 

Kundorientering är en del i Skogs-
styrelsens processorienterade 
arbetssätt. Konkreta aktiviteter är 
till exempel målgruppsundersök-
ningar, omhändertagande av externa 
synpunkter samt utveckling av 
tjänster (och därmed våra arbetssätt) 
ur ett utifrån- och in-perspektiv. 
Det kan handla om att kunder eller 
intressenter deltar i tjänstedesign, 
samskapande, men även att vi tar 
in synpunkter på förändringar via 
exempelvis referensgrupper eller 
remisser.

Skogsstyrelsen har under många 
år använt samverkansprocesser i 

10  MSBFS 2020:6 ” Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter”, MSBFS 2020:7 ”Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter”, MSBFS 2020:8 ”Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter”
11  Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2020, 2020-06-01, dnr 2020/2169

olika former för att samskapa med 
intressenter och kunder. Under 2020 
har Skogsstyrelsen arbetat med 
ytterligare metoder för att få till 
ännu bättre kund orientering i vårt 
sätt att utveckla verksamheten.  
Inom området med tjänstedesign har 
flera steg tagits där fler medarbetare 
har utbildats och de använder nu 
dessa metoder i sitt arbete. 

Under året har Skogsstyrelsen 
tagit fram en kanalstrategi som 
syftar till att ge stöd för chefer och 
medarbetare i vår externa kommuni-
kation. Den ska stötta verksamheten 
vid valet av kanal för kommunika-
tion eller tjänster, och vara styrande 
när verksamheten utvecklas. Den 
ska bidra till att tjänster och service 
vi tillhandahåller är lättillgängliga 
och anpassade för våra kunder.
Under 2020 har en målgruppsunder-
sökning genomförts. Den under 
året slutförda egna utvärderingen av 

Skogsstyrelsens arbete för att stärka 
rollen som statsanställd innehåller 
en av extern konsult genomförd 
utvärdering av intressenters syn på 
myndighetens förvaltnings kultur 
och uppfyllande av rollen som 
statsanställd. Konsultens under-
sökning visar på klara skillnader i 
kunskap och uppfattning mellan 
olika intressenter om vad som är 
Skogsstyrelsens uppdrag och roll. 
Undersökningen visar även på ett 
misstroende hos en del intressenter 
för hur Skogsstyrelsen lever upp 
till principerna objektiviter och 
legalitet. Skogs styrelsens styrelse har 
därför uppdragit åt Skogsstyrelsen 
att redovisa hur man avser arbeta 
vidare med de här frågorna.[11] 

I Skogsstyrelsens system för 
kundtjänstärenden utgör externa 
synpunkter en ärendetyp. Under året 
har 49 ärenden registrerats varav 
alla utom ett avslutats under året. 

Skogsstyrelsen har under många år använt samverkansprocesser i olika former för att  
samskapa med intressenter och kunder. Under 2020 har Skogsstyrelsen arbetat med  
ytterligare metoder för att få till ännu bättre kund orientering.
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Därutöver fångar Skogsstyrelsen in 
synpunkter vid exempelvis möten 
i sektorsråden eller de företagsvisa 
sektorsdialogerna.

Som ett led i en ytterligare utökad 
kundorientering har Skogsstyrelsen  
under 2020 börjat utveckla en extern 
kundtjänst. 

Digitaliseringsarbete

Skogsstyrelsen arbetar på flera plan 
med att vidareutveckla digitaliseringen 
som ett stöd för vår framtida verk-
samhet. I förstudien Digitaliseringens 
möjligheter har olika grupperingar 
i Skogsstyrelsen och skogssektorn 
deltagit i en serie workshoppar som 
hållits på distans. Resultatet blev 
många gemensamma idéer där digi-
talisering och innovativa arbetssätt 
kan ge ny fart åt utvecklingen i sko-
gen. Resultatet kommer att samman-
ställas i en projektrapport.

Exempel på andra aktiviteter som  

bedrivits under 2020:

• Uppdatering av skogliga grunddata  

har skett två gånger under året.  

Se vidare kapitel 14, Policyutveckling.

• Förbättrade markfuktighetskartor  

och riskindexkartor för granbarkborre-

skador har publicerats. Se vidare 

kapitel 13, Geodataförsörjning.

• Genomförande av utvecklingsprojekt 

för att med hjälp av AI (artificiell  

intelligens) identifiera skogsskador.  

Se vidare kapitel 13, Geodataförsörjning.

• Fortsatt anpassning av våra digitala  

tjänster till de krav som ställs i 

lagen om tillgänglighet till digital 

offentlig service. Se vidare kapitel 8, 

Kommunikation.

• En utökad användning av film-media 

såsom filmer som tagits fram inom 

projektet Stoppa borrarna. Se vidare 

kapitel 7, Rådgivning.

Vi ser också ett fortsatt ökat intresse 
för våra externa e-tjänster gällande  
bland annat rådgivning och 
kunskaps förmedling, se kapitel 7, 
Rådgivning, samt digitala avverk-
ningsanmälningar, se kapitel 11, 
Ärendehandläggning och tillsyn. 
Den pågående covid-19-pandemin 
har lett till att en större andel 
interna och externa möten hålls 
på digital väg. Exempelvis har 

flertalet av årets styrelsemöten 
hållits digitalt, liksom lednings- och 
samverkansmöten.

Med stöd av digitaliseringen ser 
Skogsstyrelsen möjligheter att nå 
grupper som vi har svårt att nå med 
traditionella kanaler. 

Effektivare verksamhetsutveckling

I syfte att få en bättre samordning 
av de olika utvecklingsinsatser som 
pågår inom myndigheten har Skogs-
styrelsen under 2020 infört så kallad 
portföljhantering, vilket är en metod 
som syftar till att ge ledningen en 
bättre överblick och koordinering av 
det utvecklingsarbete som bedrivs. 
I kombination med att vi reviderat 
vår projektmodell ser vi redan nu att 
portföljhanteringen ger förbättrad 
kvalitetssäkring av beslutsunderlag 
inför start av utvecklingsprojekt där 
bland annat verksamhetsnytta,  
kostnader, informationssäkerhet och 
teknikval säkras. Arbetssättet har 
även inneburit en bredare delaktighet 
i styrningen av utvecklingsarbetet 
där framförallt regionernas delaktig-
het förbättrats.

Skogsstyrelsen arbetar på flera plan med att vidareutveckla digitaliseringen som ett stöd för vår framtida verksamhet. Den pågående 
covid-19-pandemin har även lett till att en större andel möten skett på digital väg. 
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VÄRDEGRUND OCH FÖRVALTNINGS-

KULTUR, FACKLIG SAMVERKAN 

SAMT JÄMSTÄLLDHET 

Värdegrund och förvaltningskultur

Värdegrunden har betydelse för 
arbetsmiljö och för verksamheten 
samt påverkar hur myndigheten 
uppfattas som arbetsgivare. 2019 
togs en plattform fram på intranätet 
i syfte att ge stöd och vägledning 
till chefer och medarbetare. Den 
innehåller information om värde-
grund och god förvaltningskultur 
där enheter och distrikt under 
året kunnat hämta inspiration från 
dilemman som utgångspunkt för att 
skapa diskussion och öka medveten-
heten om dessa frågor. 

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
med anledning av pandemin hållit 
digitala medarbetardagar för alla 
medarbetare. Programmet har inne-
hållit inslag om god förvaltningskul-
tur, medarbetarskap och ledarskap 
för att stärka rollen som statsanställd.  
 

12  Skogsstyrelsens styrelse, protokoll nr 3/2020,  
2020-06-01, dnr 2020/2169

Under året har myndigheten 
genom fört nationell introduktions-
utbildning för nyanställda för att ge 
introduktion till och grundläggande 
förståelse för den statliga värdegrun-
den, innebörden av att arbeta statligt 
och vår styrning av myndigheten.

Myndigheten har genomfört 
interna juridiska utbildningar som 
ska ge medarbetarna grundläggande 
kunskap om rollen som statsanställd, 
förvaltningsrätt och allmänna 
handlingar. Rollen som statsanställd 
bygger på den gemensamma statliga 
värdegrunden och ska genomsyra 
Skogsstyrelsens verksamhet. I rollen 
ligger hur vi som statsanställda agerar 
och förhåller oss till vårt uppdrag 
och till våra målgrupper – externt 
och internt. Under året har en juri-
disk utbildning med särskilt fokus 
på beslut tagits fram. De interna 
utbildningsinsatserna är påbörjade 
och fortsätter under 2021. 
 
 

I juni 2020 redovisades en upp-
följning och utvärdering av Skogs-
styrelsens arbete med att stärka 
rollen som statsanställd. Utvärde-
ringen visade att medarbetarna på 
Skogsstyrelsen har hög kännedom 
om de sex rättsliga principer som 
utgör den statliga värdegrunden. 
Men samtidigt saknas en gemen-
sam bild bland medarbetarna av 
vad den statliga värdegrunden i 
praktiken innebär för myndigheten, 
framför allt gällande principen fri 
åsiktsbildning.

Utvärderingen visade också 
att arbetet med att följa upp och 
utvärdera vårt arbete med den 
statliga värdegrunden och rollen 
som statsanställd behöver utvecklas. 
Med anledning av detta har styrel-
sen beslutat att det systematiska 
värdegrundsarbetet ska förstärkas 
och utökas[12].

Värdegrunden har betydelse för såväl arbetsmiljö som 
verksamhet. Under året har en kortlek tagits fram där 
chefer och medarbetare – med olika dilemman som 
utgångspunkt – kan samtala och öka medvetenheten 
om dessa frågor. 

KAPITEL 4:  LEDNING OCH STYRNING
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Kompetensförsörjning 

Skogsstyrelsen är en kunskaps-
myndighet och medarbetare med 
rätt kompetens och kvalifikationer 
är en nyckelfaktor. Ambitionen 
är att vara en attraktiv arbets-
givare där våra medarbetare har 
rätt förutsättningar att utföra sina 
arbetsuppgifter.

På grund av covid-19-pandemin 
ställdes i princip alla utbildningar 
och kalibreringar inom invente-
ringar och uppföljningar in under 
2020, vilket medförde ett avsteg  
från principen att berörda medarbe-
tare årligen ska delta i kalibrerings-
övningar. Avsteget gällde generellt  
för de medarbetare som har till-
räcklig kompetens inom områdena 
hänsynsuppföljning, återväxtupp-
följning, hänsynsuppföljning 
kulturmiljöer samt för inventering, 
avgränsning och registrering av 
nyckelbiotoper.

Flera andra interna utbildningar 
har kunnat genomföras på digital 
väg. Inom kärnverksamheten har 
myndigheten bland annat genom-
fört skogliga grundutbildningar 
och utbildningar kopplade till nya 
arbetssätt och uppdrag inom skoglig 
verksamhet.

Under året har vi även genomfört 
utbildningar för alla medarbetare i 
nya lönesystemet Primula. För att  
stärka rollen som statsanställd har en  
juridisk basutbildning som vänder 
sig till samtliga medarbetare genom-
förts vid tio tillfällen under året.  
Se avsnittet Värdegrund och förvalt-
ningskultur tidigare i detta kapitel. 
Även utbildningar i informations-
säkerhet och säkerhetsskyddsklassi-
ficerade handlingar har genomförts.

Viktiga inslag för chefer har 
varit arbetsmiljöutbildningar och 
workshoppar inom aktuella arbets-
givarområden, se nästa avsnitt 
Arbetsmiljö i detta kapitel.

13  GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.

Under 2020 har ett projekt för 
införande av IT-stöd för kom-
petensförsörjning genomförts. 
Systemet omfattar både lärplatt-
form och stöd för medarbetares 
kompetensutveckling. 

Arbetsmiljö 

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
fortsatt att regelbundet genomföra 
så kallade temperaturmätningar. 
Mätningarna är ett verktyg för Skogs-
styrelsen att undersöka den organi-
satoriska och sociala arbetsmiljön. 
Resultaten diskuteras sedan inom 
respektive enhet eller distrikt. Mät-
ningarna fortsätter under 2021 och 
följs på Skogsstyrelsens kontrollkort. 

Två arbetsmiljöutbildningar har 
genomförts digitalt under året. 
Dessa var obligatoriska för chefer  
och skyddsombud. I samband 
med att Naturnära jobb startade 
genomfördes även en riktad 
arbetsmiljöutbildning för arbets-
ledare och gruppchefer inom 
arbetsmarknadsverksamheten. 

HR-enheten har genomfört ett 
antal digitala workshoppar för chefer 
med teman som ”svåra samtal” samt 
organisatorisk och social arbets-
miljö. Syftet är erfarenhetsutbyte 
mellan chefer, och workshoppar 
kommer fortsätta även under 2021.

Sedan pandemin bröt ut har Skogs-
styrelsen noggrant följt utvecklingen 
och kontinuerligt vidtagit nödvändiga 
åtgärder. I det närmaste varje vecka 
har ett digitalt informationsmöte 
genomförts med alla chefer där de 
har fått aktuell lägesrapport om situ-
ationen i landet och dess påverkan 
på Skogsstyrelsens verksamhet. 

Exempel på åtgärder är att en 
övervägande majoritet av med-
arbetarna har arbetat hemifrån 
sedan i mars och att fysiska möten, 
kurser och utbildningar har ställts 
in eller genomförts i annat format. 

Tjänste resorna har minskat avse-
värt och en nationell riskbedöm-
ning har genomförts med jämna 
mellanrum under hela perioden 
för att fånga upp arbetsmiljörisker 
kopplat till pandemin. Chefer har 
haft en mer kontinuerlig dialog 
med sina medarbetare för att fånga 
upp hur arbetsmiljön påverkats av 
den extraordinära situationen. I 
november skickades även en enkät 
ut till alla medarbetare med frågor 
om arbetsmiljön och pandemins 
påverkan. Enkätresultaten visar att 
arbetet under pandemin överlag 
fungerar bra. Majoriteten av med-
arbetarna upplever att de kan utföra 
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt 
även hemifrån och att Skogsstyrelsen 
informerar tillräckligt tydligt om 
vad som gäller kopplat till pandemin 
och vår verksamhet. Skogsstyrelsen 
fortsätter att följa utvecklingen. 

Facklig samverkan

Under året har Skogsstyrelsen haft  
regelbundna samverkansmöten i  
enlighet med gällande samverkans - 
avtal, och utöver det särskilda möten 
avseende covid-19-pandemin och  
uppstarten av arbetsmarknadsprojekt. 
Den 29 december tecknades ett nytt 
treårigt centralt kollektivavtal mel-
lan Skogsstyrelsen och GS-facket[13], 
VISST-avtalet.

Jämställdhet 

Skogsstyrelsen arbetar aktivt med frå-
gor inom jämställdhet och mångfald.

Inom ramen för skogsprogrammet 
driver Skogsstyrelsen delprojektet 
Genomförande av åtgärder för en jäm-
ställd skogsnäring. Projektet ska bidra 
till att uppnå en jämställd skogsnä-
ring. För att uppnå detta ska projek-
tet verka för att förslag till åtgärder 
för en jämställd skogsnäring som 
lämnades i rapporten Åtgärder för 
en jämställd skogssektor genomförs. 
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Det innebär för projektets del att 
medverka till ökad samverkan och 
dialog om jämställdhet inom sektorn 
genom att, inom ramen för tillgäng-
liga resurser, initiera, samordna och 
understödja aktiviteter som leder till 
måluppfyllelse.

Det finns ett fortsatt stort behov 
av att tydliggöra hur det interna 
jämställdhetsarbetet inom Skogs-
styrelsen ska bedrivas för att säkra 
att jämställdhetsarbetet håller 
tempo i alla delar av verksamheten. 
De tre prioriterade åtgärdsförslagen 
avseende ledning, organisation och 
genomförande av insatser för ökad 
jämställdhet som levererades av det 
tidigare jämställdhetsprogrammet 
har varit vägledande för arbetet 
under året. 

Förslagen handlade om att:

• Förtydliga ansvar och rollfördelning i  

myndighetens fortsatta jämställdhets- 

arbete.

• Stärka jämställdhetsarbetets problem-

fokus, synliggöra och kommunicera de 

problem som jämställdhetsintegrering 

kan bidra till att lösa. Här ingår även att 

synliggöra ledningsgruppernas arbete 

med jämställdhet.

• Öka kunskap och medvetenhet om 

jämställdhetsfrågor i organisationen. 

I slutet av året utsågs den ställföre-
trädande generaldirektören att 
ansvara för att ta fram ny handlings-
plan med kort- och långsiktiga mål 
för jämställdhet, inklusive förslag 
till organisering och genomförande 
av jämställdhetsarbetet. Arbetet 
med handlingsplanen fortsätter 
under det kommande året, då även 
arbetet med att genomföra konkreta 

aktiviteter, kompetensutvecklings-
insatser med mera inleds och succes-
sivt utvecklas. 

Jämställdhetskartläggningen har 
fortsatt under 2020 och givit oss nya 
insikter. Allt mer av Skogsstyrelsens 
officiella statistik är könsuppdelad. 
I verksamhetsprocesserna har ökat 
fokus lagts på frågor om jämställdhet 
och mångfald, till exempel att nå 
fler kvinnliga skogsägare med vår 
rådgivning.   

Flera utbildningsinsatser har 
genom förts under året, med fokus  
på ledning och processförvaltning.  
Jämställdhetsfrågor har fått 
ökad tyngd i våra introduktions-
utbildningar för nyanställda, och 
en särskild satsning på dessa frågor 
har gjorts inom arbetsmarknads-
projektet Naturnära jobb. 

Jämställdhetsfrågor har fått ökad tyngd i våra introduktions utbildningar för nyanställda, och en särskild satsning på dessa frågor har gjorts 
inom arbetsmarknads projektet Naturnära jobb. 
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 XXXXXX

”Skogsstyrelsens avdelningar 
och regioner identifierade 
inför 2020 lämpliga åtgärder 
för respektive fokusområde 
och har under året följt och 
styrt mot dessa.”
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MÅL OCH RESULTAT

K A P I T E L  5

Under 2020 har Skogsstyrelsens styrelse beslutat om en ny verksamhetstrategi med 
ett femårsperspektiv. I samband med detta har det tidigare övergripande målet tagits 
bort och ersatts av sex långsiktiga effektmål som också utgör basen för urvalet av 
fokusområden i den årliga styrningen.

Fokusområdena är ett urval av 
fyra av de sex effektmålen i 
verksamhetsstrategin. Se figur 

4:1 i kapitel 4, Ledning och styrning. 
Skogsstyrelsens avdelningar och 
regioner identifierade inför 2020 
lämpliga åtgärder för respektive 
fokusområde och har under året 
följt och styrt mot dessa. Åtgärderna 
samlades i handlingsplaner. 

Den nationella uppföljningen har 
baserats på hur väl i fas genomföran-
det av handlingsplanerna har varit. 

RESULTAT, FOKUSOMRÅDEN

Under 2020 har Skogsstyrelsens 
fokusområden varit

• minskade skogsskador

• mer produktiva ungskogar

• mer varierat skogsbruk

• förbättrad miljöhänsyn

Fokusområdena har följts upp 
tertialvis. Nedan redovisas ett urval 
av de aktiviteter som bedrivits under 
respektive fokusområde 2020.

Covid-19-pandemin har påverkat 
och försvårat genomförandet, även 
om Skogsstyrelsen har anpassat  
aktiviteter i största möjliga mån 
genom bland annat utveckling av 
digitala lösningar. 

Sektorsråd och sektors dialoger 
är viktiga diskussionsforum för 
förankring och vägledning till hur 
vi i samverkan kan åstadkomma en 
förflyttning.

Minskade skogsskador

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
verkat för att: 

• Öka kompetensen om älgskador  

och multiskadad skog, bland annat 

genom att leda projekten ”Vandrings-

älg och ansamling av älg vintertid”  

och ”Multiskadad skog” i samverkan 

med länsstyrelser.  

Projekten genomfördes genom  

exkursioner i fält och digitala träffar. 

Arbetet med älgskador påbörjades 

sent under året och kommer att  

fortsätta under 2021. 

• Öka medvetenheten och beredskapen 

i händelse av större skador av storm 

och brand, såväl internt som externt. 

Detta har myndigheten gjort genom 

krisövningar, bedömningar (lärdom) 

av tidigare skador samt utveckling av 

satellitbilder. 

• Öka kompetensen och kapaciteten 

avseende hanteringen av granbarkborre 

genom att ordna kontorsträffar för intern 

kompetensutveckling, externa grupp - 

träffar, informationskvällar och samverka 

i externa nätverk. Projektet Stoppa 

borrarna arbetar aktivt med att begränsa 

skador på skog orsakade av granbark-

borre. Se vidare kapitel 7, Rådgivning.

Projektet Stoppa borrarna arbetar aktivt 
med att minska skogsskadorna.

EFFEKTER I SKOGEN OCH LÅNGSIKTIGA MÅL

Mer varierat skogsbruk

Vi bidrar till att öka variationen 
i skötseln av skogen.

Mer produktiva ungskogar

Vi bidrar till att förverkliga resultaten från 
samverkansprocessen för en hållbar ökad 
tillväxt tillsammans med skogsnäringen.

Minskade skogsskador

Vi utvecklar Skogsstyrelsens och sektorns 
medvetenhet och kapacitet för att på kort 
sikt hantera skador och på lång sikt även 

förebygga skador.

Förbättrad miljöhänsyn

Vi bidrar till att förbättra miljöhänsynen 
vid skogsbruksåtgärder med syfte att 

bevara kulturmiljöer, sociala värden och 
biologisk mångfald.

EFFEKTER I SKOGEN 
OCH LÅNGSIKTIGA MÅL

Mer varierat skogsbruk

Vi bidrar till att öka variationen 
i skötseln av skogen.

Mer produktiva ungskogar

Vi bidrar till att förverkliga resultaten från 
samverkansprocessen för en hållbar ökad 
tillväxt tillsammans med skogsnäringen.

Minskade skogsskador

Vi utvecklar Skogsstyrelsens och sektorns 
medvetenhet och kapacitet för att på kort 
sikt hantera skador och på lång sikt även 

förebygga skador.

Förbättrad miljöhänsyn

Vi bidrar till att förbättra miljöhänsynen 
vid skogsbruksåtgärder med syfte att 

bevara kulturmiljöer, sociala värden och 
biologisk mångfald.

FO KU S O M R Å D E N  2 0 2 0
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Mer produktiva ungskogar

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
verkat för att:

• Öka arealen röjda ungskogar samt  

höja kvaliteten på föryngringarna.  

Det har myndigheten gjort genom 

samverkansinsatser för mer produk-

tiva ungskogar. Vi har också arbetat 

med förankring kring rapporten 

”Skogsskötsel med nya möjlig heter”  

på möten med sektorsråd  

och sektorsdialoger. 

• Öka kompetensen om skogsskötsel,  

även med inriktning på bättre ung-

skogar. Det är ett första steg i en  

större kompetenshöjning, bland annat 

inför en kommande kampanj på temat 

hållbar ökad tillväxt. Myndigheten 

har genomfört interna utbildningar 

samt externa rådgivnings-

aktiviteter för markägare i 

form av fysiska träffar. Det 

senare framförallt under 

den inledande delen av året 

eftersom covid-19-pandemin 

sedan begränsade möjlig-

heterna till fysiska träffar.

Mer varierat skogsbruk

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
verkat för att:

• Öka kompetensen och medvetenheten 

om klimatförändringar och dess risker 

för skogen, skogsbrukets påverkan 

samt möjliga anpassningar för att 

hantera risker. Aktiviteter inom detta 

fokusområde har försvårats på grund 

av pandemin. Ett antal planerade akti-

viter har inte kunnat utföras, framför 

allt inom verksamheten ”Hyggesfritt”. 

Se kapitel 7, Rådgivning. Genom 

digitala träffar har vi ändå kunnat 

genomföra ungefär hälften av de 

planerade deltagartimmarna. Ett stort 

antal aktiviteter har genomförts, som 

digitala skogsträffar, sektorsråd och 

sektorsdialoger med ibland ”digitala 

exkursioner”. Skogssty-

relsen har också inlett ett 

arbete med så kallade 

storymaps, ett verktyg för 

att presentera kartor, text 

och bild ihop, som stöd.

• Skogsstyrelsen har också medverkat 

i projektet IMPRESS som handlar om 

klimatanpassat skogsbruk i Barents-

regionen, där vi särskilt bidrar med  

en klimatanpassningsplan.

Förbättrad miljöhänsyn

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
verkat för att:

• Stärka medvetenheten och 

kunskapen om skogssektorns 

gemensamma målbilder. Det 

har myndigheten gjort genom 

att genomföra objektsvisa 

dialoger riktat mot målbilderna 

och i samverkan arbeta med att 

utveckla målbilderna. Vidare har 

vi erbjudit så kallade SYN-kurser 

(Skogs  brukets yrkesnämnd) 

inom natur- och kulturmiljövård. 

• Förbättra miljöhänsynen vid  

skogsbruksåtgärder. Utvecklingen  

av målbilderna förväntas ge bättre 

förutsättningar för att arbeta med  

god miljöhänsyn på sikt.

Skogsskötsel med  

nya möjligheter

Rapport från Samverkansprocess skogsproduktion 

RAPPORT 2019/24

Omslag_Samverkansprocess skogsproduktion utfall.indd   1

Omslag_Samverkansprocess skogsproduktion utfall.indd   1

2020-03-09   13:38:012020-03-09   13:38:01

Skogsstyrelsen har inom fokusområde "Mer produktiva ungskogar" 
arbetat med förankring kring rapporten ”Skogsskötsel med nya 
möjligheter” på möten med sektorsråd och sektorsdialoger.

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT

TA B E L L 5 : 1 .  KO N T R O L LO M R Å D E N

Kontrollområde Mått Enhet Acceptabel nivå

Områdesskydd Beslutad ersättning tkr 90 procent beslutad ersättning den 31 oktober  
och 100 procent den 30 november

Naturvårdande skötsel Tecknade avtal tkr 90 procent tecknade uppdragsavtal den 30 september  
och 100 procent den 31 oktober

Inventering, uppföljning Antal distrikt som följer plan st Enligt utlottning

Tillsynsplan Antal distrikt som följer plan st 95 procent

Hyggesfritt Deltagartimmar  
Antal kvinnliga deltagare

st
st

Enligt plan

Uppdragsvolym Tjänstgöringsdagar UV-skog exkl UVGK st Enligt budget

Hantering av avvikelser och 
externa synpunkter

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

st Noll fel

Förvaltningsanslag 1:1 Anslagsbelastning 1:1-anslaget tkr Enligt budget

Förvaltningsanslag 1:2 Anslagsbelastning 1:2 (ap1 och ap2), eget arbete tkr Enligt budget

Uppdragsresultat Resultat UV-skog tkr Enligt budget

Arbetsmiljö Utfall arbetsbelastning i temperaturmätningar % Procentandel gröna/gula lampor

Utvecklingsprojekt Prioriterade projekt följer plan st Enligt plan

Handläggning Avverkningsanmälningar som ej handlagts inom sex veckor st Lägre än motsvarande period föregående år
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RESULTAT, KONTROLLOMRÅDEN

De kontrollområden, inklusive mått 
och acceptabla nivåer, som beslutades 
inför år 2020 framgår av tabell 5:1.

Områdesskydd

De medel som fördelats för ersätt-
ningar för bildande av formellt skydd 
nyttjades helt. Men till följd av kom-
plexiteten av att hantera ärendetyper 
där Skogstyrelsen inte råder över 
omfattningen samt för att inte riskera 
att överskrida anslagsposten, kunde 
inte riktigt hela anslaget nyttjas.  
Se vidare kapitel 9, Områdesskydd.

Naturvårdande skötsel

Målet var att teckna nya uppdrags-
avtal om naturvårdande skötsel på  
10 mnkr. Målsättningen överträffades 
då avtal om 11,3 mnkr tecknades.  
Se kapitel 9, Områdesskydd.

Inventering, uppföljning 

Målsättningen har nåtts.

Hänsynsuppföljning
Målet reviderades[1] under året  
till att inventera 459 objekt efter 
avverkning. 455 objekt har inven-
terats. Målsättningen har i princip 
uppnåtts. Se kapitel 12, Statistik  
och datainsamling.

Hänsynsuppföljning kulturmiljöer
Målet var att inventera 500 objekt 
efter avverkning. 500 objekt har 
inventerats. Målsättningen har  
uppnåtts. Se kapitel 12, Statistik  
och datainsamling.

Återväxtuppföljning
Målet var att inventera 472 objekt. 
472 objekt har inventerats. Målsätt-
ningen har uppnåtts. Se kapitel 12, 
Statistik och datainsamling.

1  Skogsstyrelsens protokoll H1961 Anvisning -Verksamhetsplanering och budgetering 2019, 4.0
2  Antal beslut om hänsyn till hänsynskrävande biotoper eller skyddszoner, antal beslut om hänsyn till kulturmiljöer, antal beslut om hänsyn till rennäringens 
intressen, antal beslut om åtgärder mot skadliga insekter, avsyningar av beslut om hänsyn, avsyningar av beslut om återväxt och avsyningar av tillstånd och 
delvis tillstånd i fjällnära skog. 
3  Antal förelägganden och förbud riktade mot kulturmiljöer respektive antalet föreläggande och förbud riktade angående åtgärder mot skadliga insekter

Tillsynsplan

2020 års tillsynsplan innehöll 
miniminivåer på åtta olika former av 
tillsynsaktiviteter per region. För att 
klara målsättningen krävdes att två 
regioner klarade samtliga minimini-
våer och en region klarade alla utom 
en miniminivå. Sex miniminivåer[2] 
av åtta uppnåddes av samtliga tre 
regioner. Två regioner uppnådde 
inte en miniminivå[3] vardera. Det 
saknades endast ett beslut om 
hänsyn till kulturmiljövården enligt 
skogsvårdslagen. Däremot saknades 
fler beslut för att nå miniminivån 
för beslut om åtgärder mot skadliga 
insekter. Sammantaget har mål-
sättningen inte uppnåtts. Se vidare 
kapitel 11, Ärendehandläggning och 
tillsyn, för mer analys av utfallet.

Hyggesfritt

På grund av covid-19-pandemin 
reviderades målet med att öka 
deltagartimmar och antalet kvinn-
liga deltagare i fältträffar jämfört 
med 2019. Målet reviderades utifrån 
dels det resultat som åstadkommits 
innan pandemin startade, dels 
möjligheterna att genomföra digitala 
aktiviteter. Det reviderade målet 
nåddes. 410 kvinnor deltog och det 
var 2 841 deltagartimmar.

Uppdragsvolym

Antal operativa tjänstgörings dagar 
för villkorsanställda inom den 
skogliga uppdragsverksamheten 
(exklusive uppdrag inom arbets-
marknadsverksamheten) är 8 764 
dagar, ungefär som budgeterat.  
Därutöver har 981 dagar utförts 
inom uppdragsgemensamma funk-
tioner rörande kvalitetsarbete,  
samordning med mera. Se vidare 
kapitel 15, Uppdragsverksamhet.

Hantering av avvikelser  

och externa synpunkter

Kontrollområdet syftar till att säker-
ställa att avvikelser och externa 
syn punkter hanteras på det sätt som 
beslutats i interna rutiner. Utfallet 
har varierat vid månadsuppföljning-
arna under året. Det fanns vid årets 
slut inga öppna ärenden, vilket 
innebär att målet nåddes.

Förvaltningsanslag 1:1

Acceptabel nivå för detta kontroll-
område är att anslagsbelastningen 
ska vara enligt budget. Utfallet för 
förvaltningsanslaget 1:1 under 2020 
har inneburit ett anslagssparande 
som uppgår till cirka 20 mnkr, vilket  
motsvarar cirka 4 procent av årets 
tilldelning. Sparandet kan främst för-
klaras av att tilldelning till Naturnära 
jobb erhölls i juni och att genomför-
andet bara till del kunde genomföras 
på grund av covid-19-pandemin. 
Även övriga aktiviteter som resor 
och fysiska träffar, såväl interna som 
externa, har inte kunnat genomföras 
på grund av covid-19-pandemin. Se 
anslags redovisningen i kapitel 16, 
Finansiell redovisning.

Förvaltningsanslag 1:2

Kontrollområdet avser en delmängd 
av de olika poster på 1:2 som används 
för eget arbete. Utfallet för de berörda 
posterna är 42,6 mnkr, att jämföra 
med en budget på 44,2 mnkr.  
Avvikelsen förklaras av att skogs-
programmets medel inte använts 
fullt ut. Se anslagsredovisningen i 
kapitel 16, Finansiell redovisning.

Uppdragsresultat

Det ekonomiska utfallet för den  
skogliga uppdragsverksamheten 
(exklusive uppdrag inom arbets- 

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT
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 marknadsverksamheten) är ett över-
skott på 0,7 mnkr, något bättre än 
budgeterat. Det positiva resultatet 
är fördelat på ett antal produkt-
områden. Se vidare kapitel 15, 
Uppdragsverksamhet. 

Arbetsmiljö

Kontrollområdet utgår från en av 
tre parametrar, upplevd arbets-
belastning, som mäts i regelbundna 
så kallade temperaturmätningar som 
skickas till all personal på myndig-
heten. Utfallet har under året legat 
på en acceptabel nivå.

Utvecklingsprojekt

Skogsstyrelsen har under 2020  
följt sex prioriterade projekt vid 
myndigheten för att bedöma om 
dessa fortlöpt enligt plan avseende 
ekonomiska utfall samt leveranser  
gentemot projektplan. Utfallet har 
varit tillfredsställande och de prio-
riterade projekten har genomförts 
med vissa mindre avvikelser.

Handläggning

Detta kontrollområde mäter andel 
avverkningsanmälningar som inte 
hanteras inom sex veckor, med 
ambitionen att denna andel ska 
vara lägre än motsvarande tidpunkt 
föregående år. Utfallet för 2020 är 
8 procent, vilket är något högre än 
önskat. Se vidare kapitel 11,  
Ärendehandläggning och tillsyn.

COVID-19-PANDEMIN

Liksom samhället i övrigt har 
Skogsstyrelsen i stor utsträckning 
påverkats av covid 19-pandemin 
under 2020. På grund av pande-
min har majoriteten av personalen 
arbetat hemifrån under större delen 
av året. Under våren gjorde myndig-
heten interna riskanalyser utifrån 
den verksamhetspåverkan pandemin 
kunde få och genomförde olika typer 
av åtgärder. Åtgärderna handlade 
främst om att säkra tillgänglighet till 
såväl nyckelpersoner som system-
lösningar som är viktiga för att 
upprätthålla myndighetens grund-
läggande kommunikations- och 
servicefunktioner. 

Under stora delar av året har vi 
haft veckovisa digitala informa-
tionsmöten med våra chefer och 
merparten av våra arbetsplatsträffar 
har också hållits digitalt, liksom de 
myndighetsdagar som genomfördes 
med all personal under november 
månad. 

Även Skogsstyrelsens externa 
möten har förändrats i väsentlig 
grad. Vi har under 2020 så långt 
möjligt ersatt fysiska träffar, kurser 
och uppdragsutbildningar med digi-
tala alternativ.

Trots de anpassningar av verksam-
heten som har behövt göras under 
2020, bedömer Skogsstyrelsen att 
myndigheten i allt väsentligt nått de 
mål som vi satt för årets verksamhet.

MEDVERKA I SAMHÄLLS-

PLANERINGEN 

I Skogsstyrelsens instruktion fram-
går att ”myndigheten ska medverka 
i frågor om samhällsplanering för en 
hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser”.

På nationell nivå samverkar Skogs-
styrelsen med berörda myndigheter 
som exempelvis Boverket, Natur-
vårdsverket och Energi myndigheten 
i frågor om samhällsplanering. 
Skogsstyrelsen lämnar som remiss-
instans i relevanta fall yttranden 
i frågor om samhällsplanering. 
Skogsstyrelsen tar också fram skog-
liga konsekvensanalyser (SKA) med 
jämna mellanrum. De beskriver  
möjligt framtida nyttjande av skogen 
i form av ett antal scenarier och 
används i olika sammanhang av 
flera intressenter. Skogsstyrelsen 
tillhandahåller även skoglig geogra-
fisk information som kan användas i 
samhällsplaneringen på såväl natio-
nell som regional nivå.

På regional och lokal nivå samver-
kar Skogsstyrelsen med regionerna, 
länsstyrelserna och kommunerna. 
Detta görs till exempel inom ramen 
för vårt arbete med regional utveck-
ling, regionala skogsstrategier och 
regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur. Skogsstyrelsen lämnar 
som remissinstans i relevanta fall 
yttranden om exempelvis kommu-
nala översiktsplaner.

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT
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Skogsstyrelsen ser behov av att 
tydliggöra rollen och ansvaret samt 
stärka kompetensen kopplat till 
uppgiften att medverka i frågor om 
samhällsplanering.

ANSTÄLLDA INOM SKOGSSTYRELSEN 

Antalet anställda inklusive anvisade 
31 december år 2020 var 1196, varav 
467 kvinnor och 729 män. Det är en 
ökning av antalet anställda jämfört 
med år 2019 då antalet var 827. 
Ökningen av antalet anställda beror 
främst på att arbetsmarknadsprojekten 
Enklare arbetsuppgifter och Naturnära 
jobb startade under året.

Antalet anställda 31 december år 
2020, exklusive anvisade via Arbets-
förmedlingen, var 805 (755 år 2019), 
varav 342 kvinnor och 463 män. 

Antalet årsarbetskrafter under  
året var 863. Genomsnittsåldern  
var 48 år (48 år 2019). 

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaron år 2020 låg på 2,44 
procent och är totalt sett lägre än 
tidigare år. Större delen av medarbe-
tarna har under året haft möjlighet 
att arbeta hemifrån istället för att ta 
en sjukdag. En annan anledning till 
det lägre sjuktalet kan vara Skogssty-
relsens byte av lönesystem i oktober. 
Det innebar ett något förändrat sätt 
att beräkna frånvaro i förhållande till 
antalet tillgängliga timmar.  

Den långa sjukfrånvaron, frånvaro 
över 60 kalenderdagar, fortsätter att 
öka 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. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 

I följande kapitel redovisas utförd 
verksamhet per verksamhetsområde. 
Verksamheten under år 2020 sam-
manfattas i siffror enligt tabell 5:5.

TA B E L L 5 : 3 .  A N ST Ä L L DA ,  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

TA B E L L 5 : 4 .  S J U K F R Å N VA R O 

2020 2019 2018 2017

Antal anställda (inklusive anvisade) per 31/12 1196 827 2304 901

-kvinnor 467 334 662 304

-män 729 493 1642 597

Antal årsarbetskrafter 863 781 1703 1176

-kvinnor 319 283 485 315

-män 544 498 1218 861

Genomsnittsålder 48 48 44 47

-kvinnor 45 46 43 45

-män 48 50 44 47

Anställda med kärnkompetens*), (%)     

-kvinnor 37 38 34 31

-män 63 62 66 69

Anställda med ledningskompetens**), (%)     

-kvinnor 41 45 43 48

-män 59 55 57 52

2020 2019 2018 2017

Total sjukfrånvaro, procent 2,4 3,6 3,7 4,5

-kvinnor 2,8 4,2 4,5 5,3

-män 2,2 3,2 3,4 4,3

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)  
i förhållande till total sjukfrånvaro, (%) 64,0 43,1 24,8 34,6

-kvinnor - 45,1 34,4 39,1

-män - 41,4 19,5 32,6

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år  
eller yngre, (%) 2,5 3,6 4,5 5,2

-kvinnor - 2,4 4,9 5

-män - 4,1 4,4 5,2

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30–49 år, (%) 2,7 4,3 3,3 4,9

-kvinnor - 5,2 4,4 5,8

-män - 3,5 2,8 4,4

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år  
eller äldre, (%) 2,1 2,9 3,9 4

-kvinnor - 2,9 4,7 4,5

-män - 2,9 3,6 3,9

*) 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.

Från 2020 redovisas endast kön på den totala sjukfrånvaron, på grund av byte av lönesystem. 
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TA B E L L 5 : 5 .  SA M M A N ST Ä L L N I N G  AV V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  T K R 

2020 2019 2018

Rådgivning 1)    

Årsarbetskraft, totalt 45 54 59

Årsarbetskraft, män 29 35 38

Årsarbetskraft, kvinnor 16 19 21

Intäkter av anslag 48 963 54 081 56 431

Övriga intäkter 7 289 10 653 10 160

Kostnader -56 252 -64 734 -66 591

Resultat 0 0 0

Kommunikation    

Årsarbetskraft, totalt 9 9 8

Årsarbetskraft, män 2 3 3

Årsarbetskraft, kvinnor 7 6 5

Intäkter av anslag 15 953 13 961 13 328

Övriga intäkter 54 104 17

Kostnader -16 007 -14 065 -13 345

Resultat 0 0 0

Ärendehantering och tillsyn 2)

Årsarbetskraft, totalt 120 128 129

Årsarbetskraft, män 77 84 84

Årsarbetskraft, kvinnor 43 44 45

Intäkter av anslag 131 083 135 569 127 746

Övriga intäkter 1 350 1 891 1 028

Kostnader -132 447 -137 462 -128 809

Resultat -14 -2 -35

Inventering, uppföljning och utvärdering 3)    

Årsarbetskraft, totalt 38 39 62

Årsarbetskraft, män 31 24 40

Årsarbetskraft, kvinnor 7 15 22

Intäkter av anslag 55 845 36 393 66 109

Övriga intäkter 268 663 332

Kostnader -56 113 -37 056 -66 441

Resultat 0 0 0

Statistik 3)    

Årsarbetskraft, totalt 12 4 0

Årsarbetskraft, män 2 3 0

Årsarbteskraft, kvinnor 10 1 0

Intäkter av anslag 4 556 4 310 0

Övriga intäkter 61 0 0

Kostnader -4 617 -4 310 0

Resultat 0 0 0

2020 2019 2018

Områdesskydd    

Årsarbetskraft, totalt 66 47 82

Årsarbetskraft, män 43 27 46

Årsarbetskraft, kvinnor 23 20 36

Intäkter av anslag 4) 225 433 278 267 480 506

Övriga intäkter 6 297 435 290

Kostnader -231 730 -278 702 -480 796

Resultat 0 0 0

Ekonomiskt stöd – 
inklusive LBP behörig myndighet    

Årsarbetskraft, totalt 28 28 24

Årsarbetskraft, män 13 12 11

Årsarbetskraft, kvinnor 15 16 13

Intäkter av anslag 4, 7) 33 128 28 651 24 353

Övriga intäkter 7) 151 383 355

Kostnader 7) -33 279 -29 034 -24 708

Resultat 0 0 0

Geodataförsörjning 3)    

Årsarbetskraft, totalt 3 2 0

Årsarbetskraft, män 2 1 0

Årsarbteskraft, kvinnor 1 1 0

Intäkter av anslag 15 793 12 558 0

Övriga intäkter 22 12 0

Kostnader -15 815 -12 570 0

Resultat 0 0 0

Policyutveckling och extern samverkan 3)    

Årsarbetskraft, totalt 148 147 150

Årsarbetskraft, män 83 87 93

Årsarbetskraft, kvinnor 65 60 57

Intäkter av anslag 160 602 152 154 157 534

Övriga intäkter 18 914 29 487 18 628

Kostnader -179 516 -181 641 -176 162

Resultat 0 0 0

Resultat Offentligrättslig verksamhet 
och kapitalförändring 

 
-14

 
-2

 
-35

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT
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FO RTS Ä T T N I N G .  TA B E L L 5 : 5

2020 2019 2018

Skogliga tjänster    

Årsarbetskraft, totalt 55 61 70

Årsarbetskraft, män 46 51 59

Årsarbetskraft, kvinnor 9 10 11

Övriga intäkter 77 104 84 204 71 695

Kostnader -76 408 -81 271 -68 816

Resultat 696 2 933 2 879

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster    

Årsarbetskraft, totalt 82 104 0

Årsarbetskraft, män 72 92 0

Årsarbetskraft, kvinnor 10 12 0

Övriga intäkter 33 670 45 728 1 813

Kostnader -33 035 -45 839 -8 225

Resultat 635 -111 -6 412

Naturnära jobb    

Årsarbetskraft, totalt 102 9 962

Årsarbetskraft, män 71 7 771

Årsarbetskraft, kvinnor 31 2 191

Intäkter av anslag 46 076 0 112 282

Övriga intäkter 23 639 6 555 354 594

Kostnader -69 731 -19 624 -466 876

Resultat -16 -13 069 0

Tjänsteexport    

Årsarbetskraft, totalt 0 0 0

Årsarbetskraft, män 0 0 0

Årsarbetskraft, kvinnor 0 0 0

Övriga intäkter 259 183 216

Kostnader -263 -71 -200

Resultat -4 112 16

Resultat Uppdragsverksamhet 1 311 -10 135 -3 517

2020 2019 2018

Fastighetsförvaltning    

Årsarbetskraft, totalt 5 6 3

Årsarbetskraft, män 4 5 3

Årsarbetskraft, kvinnor 1 1 0

Övriga intäkter 4 810 6 673 8 755

Kostnader -8 499 -10 604 -5 727

Resultat Fastighetsförvaltning -3 689 -3 931 3 028

Ledning- och stödfunktioner  
(intern verksamhet) 5)    

Årsarbetskraft, totalt 150 143 154

Årsarbetskraft, män 69 67 70

Årsarbetskraft, kvinnor 81 76 84

   

Totalt    

Årsarbetskraft, totalt 863 781 1 703

Årsarbetskraft, män 544 498 1 218

Årsarbetskraft, kvinnor 319 283 485

Intäkter av anslag 6) 737 432 715 944 1 038 289

Övriga intäkter 6) 173 888 186 971 467 883

Kostnader -913 712 -916 983 -1 506 696

Resultat -2 392 -14 068 -524

1) Här ingår produktion och försäljning av böcker och broschyrer.  
2) Här ingår offentligrättslig verksamhet. 
3) Jämförelsetal uppdelat på Statistik och Geodata är inte möjligt att ta fram för 2018. Årsarbetskraft har justerats för Geodataförsörjning 2019, vilken även påverkat Policyutveckling och extern 

samverkan samt Inventering, uppföljning och utvärdering. 
4) Här ingår 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. 
7) Jämförelsetal 2019 och 2018 har justerats på grund av ändrade redovisningsprinciper.

KAPITEL 5:  MÅL OCH RESULTAT
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MILJÖARBETE

K A P I T E L  6

Skogsstyrelsen arbetar för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riks-
dagen 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 fokus-
områden 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, 

eller är på väg att återhämta sig, och 

deras förmåga att långsiktigt generera 

ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- 

och kulturmiljön bevaras, främjas och 

nyttjas hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal 

negativ miljöpåverkan samtidigt  

som miljöns positiva inverkan på 

människors hälsa främjas. 

• En god hushållning sker med 

naturresurserna. 

• Andelen förnybar energi ökar och 

energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön. 

Områden med indirekta kopplingar till 

Skogsstyrelsens verksamhet:

• Konsumtionsmönstren av varor och 

tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och 

så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen.

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

LEVANDE SKOGAR OCH ÖVRIGA 

MILJÖKVALITETSMÅL

Skogsstyrelsen följer årligen upp 
miljökvalitetsmålet Levande skogar, 
såväl regionalt som nationellt. 
Under året har Skogsstyrelsen fort-
satt arbetet med att stärka distrik-
tens miljömålsarbete, bland annat 
för att öka kvaliteten i de regionala 
uppföljningarna. Skogsstyrelsen har 
även arbetat med att utveckla den 
nationella miljömålsuppföljningen 
med syfte att få till stånd en ökad 
delaktighet och ett ökat engage-
mang hos skogssektorn. Frågan har 
bland annat tagits upp i 2020 års 
sektorsdialoger. Se vidare kapitel 14, 
Policy utveckling. 

Generationsmålet är det övergripande målet 
som visar inriktningen för Sveriges miljö politik.
Illustration: Tobias Flygar 
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Under slutet av året har Skogs-
styrelsen därför initierat en sam-
verkansprocess där syftet är att 
tillsammans med skogsbrukets 
aktörer ta fram delmål för ett antal 
av de indikatorer som används vid 
miljömålsuppföljningen. Se kapitel 
14, Policyutveckling. 

Myndigheten deltar också i det 
länsvisa arbetet med åtgärdsprogram 
för miljömålen som länsstyrelserna 
ansvarar för. 

SKOGSSTYRELSENS MILJÖARBETE 

I skogspolitiken finns ett produktions-
mål och ett miljömål. Aktiviteter som 
kan kopplas till olika miljömål, till 
exempel arbete med områdesskydd i 
form av biotopskydd och naturvårds-
avtal eller tillsyn enligt miljöbalken, 
är viktiga delar av myndighetens 
miljöarbete. I det bredare perspektiv 

som miljöpolitikens generations-
mål och miljökvalitetsmålen med 
till hörande 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 skogs-
råvara. Dock är skogsråvara bara  
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 flera andra ekosystem-
tjänster. På samma sätt skulle en 
ensidig inriktning mot att maximera 
biologisk mångfald ge negativa  
effekter på skogsproduktionen. 

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 
av myndigheten påverkar något 
miljö kvalitetsmål, och dessa verk-
samheter finns beskrivna i övriga 
kapitel under respektive process. 
Viktiga områden är bland annat 
rådgivning och kunskapsuppbygg-
nad om hyggesfritt skogsbruk och 
arbete med områdesskydd och grön 
infrastruktur. Se kapitel 7, Rådgiv-
ning, kapitel 9, Områdesskydd samt 
kapitel 14, Policyutveckling. 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. 

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

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det  
tillstånd i den svenska miljön som miljöar-
betet ska leda till.

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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MILJÖMÅLSRÅDETS  

SAMVERKANSÅTGÄRDER

Under året har Skogsstyrelsen deltagit 
i flera av Miljömålsrådets program-
områden och samverkansåtgärder.[1] 
Skogsstyrelsen har ansvarat för att 
samordna och driva delar av arbetet. 
I tabellerna 6:1, 6:2 och 6:3 görs en 
översiktlig redovisning av de områ-
den där Skogsstyrelsen deltagit.

Programområde Insatser  

för grön infrastruktur

Programområdet drivs av Natur-
vårdsverket och syftar till att öka 
takten i genomförandet av åtgärder 
för grön infrastruktur. Samverkan, 
delaktighet och en gemensam kraft-
samling krävs för att komma framåt i 
frågor som är lämpliga att hantera på 
nationell nivå. Se tabell 6:1.

Programområde Staten går före

Statlig verksamhet ska präglas av 
höga ambitioner i miljöarbetet och 
bidra till både de svenska miljömålen 

1  Se Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2020 (sverigesmiljomal.se)

och de globala hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030. Programområdet 
drivs av Trafikverket och syftar till en 
samlad insats för att ge svar på och 
förslag till hur staten kan eller bör gå 
före i miljöarbetet. Se tabell 6:2.

Programområde Ramverk  

för nationell planering

Programområdet drivs av Boverket 
och syftar till att skapa förutsättningar 
för en hållbar användning av mark, 
vatten och byggd miljö genom att 
utveckla formerna för ett nationellt 
planeringsramverk.

Arbetet inom programområdet 
kopplar till pågående regeringsuppdrag.  
Under året har flera workshopar 
genomförts och olika underlags-
rapporter tagits fram. Skogsstyrelsen 
deltar men har haft svårt att avsätta 
tillräckliga resurser för arbetet.

Miljömålsrådets pågående 

samverkans åtgärder utanför  

programområdena

Se tabell 6:3.

Annat miljöarbete

Se tabell 6:4.

Projekt Resultat

Utveckla förslag till etappmål för grön  
infrastruktur i ett dialogprojekt 

Skogsstyrelsen deltar i projektet. Flera förslag till nya etappmål och regeringsuppdrag  
har tagits fram. 

Skötsel och restaurering av våtmarker  
och sötvattensmiljöer 

Skogsstyrelsen deltar i projektet. Bland annat har ett digitalt seminarium om skötsel och 
restaurering av våtmarker och sötvattensmiljöer genomfördes i slutet av året. Fokus har 
legat på att identifiera de frågeställningar och insatser där nationell samverkan i vatten-
landskapet behövs för att stärka en så kallad multifunktionell grön infrastruktur.

Utveckling av juridiska styrmedel  
gällande viss vattenverksamhet 

Skogsstyrelsen avser att delta i projektet som kommer att påbörjas 2021.

Ett mer variationsrikt skogsbruk Skogsstyrelsen ansvarar för att driva projektet som sker i samverkan med skogens olika 
aktörer inklusive ideella organisationer. Projektets effektmål är att skapa ökat intresse, 
ökad kunskap och ökat engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk.
34 organisationer har anmält intresse för att delta. Projektet har genomfört flera  
aktiviteter, till exempel webbinarium och kunskapsseminarier.

En nationell strategi för natur- och  
kulturvårdande skötsel av skogar  
som förvaltas med naturvårdsmål 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för att driva projektet. Projektets 
mål är att i samverkan med berörda aktörer (dialogprocess) ta fram en nationell strategi 
för natur- och kulturvårdande skötsel i trädbärande marker som förvaltas med natur-
vårdsmål. Aktiviteter såsom workshop och inledande samverkansmöten med deltagande 
organisationer har genomförts. Projektet har inlett samverkan med 19 aktörer. 

TA B E L L 6 : 1 .  S KO G S ST Y R E L S E N S  D E LTAG A N D E  
I  M I L J Ö M Å L S R Å D E TS  P R O G R A M O M R Å D E  I N SATS E R  F Ö R  G R Ö N  I N F R AST RU KT U R

I projektet Grip on Life arbetar Skogs-
styrelsen tillsammans med myndigheter, 
skogsägarföreningar och intresseorganisa-
tioner för att värna värdefulla vattendrag 
och våtmarker i skogslandskapet. 
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Annat miljöarbete Resultat

Grip on life (GRIP) I projektet Grip on Life (GRIP), med finansiering från EU:s LIFE- program, arbetar Skogs-
styrelsen tillsammans med myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer 
för att värna värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Projektet innebär 
att vi använder funktionella vatten- och våtmarksekosystem och deras tjänster som en 
modell för att förbättra grön infrastruktur och implementera PAF[1] i Sverige. Ett stort 
antal samverkansträffar och workshops har genomförts under året. Flera aktiviteter har 
fått bytas ut till digitala träffar på grund av pågående pandemi.

Öka askåterföringen i Sverige Skogsstyrelsen driver en verksamhet för att öka askåterföringen i Sverige. Askåterföring 
sker idag i en för låg omfattning och behöver öka för att göra uttaget av biobränslen hållbart. 

1  PAF är projektets styrdokument och står för Prioritized Action Framework for Natura 2000. Det är en nationell handlingsplan med insatser och åtgärder 
som hjälper till att skydda och bevara känslig och värdefull natur i Natura 2000-områden. Alla EU-länder har en PAF.
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Delprojekt Resultat

Resor, möten och kontorsverksamhet Skogsstyrelsen deltar. Delprojektet har tagit fram ett förslag till etappmål (inriktningsmål 
för statliga myndigheter att minska sina utsläpp av koldioxid från tjänsteresor). 

Förvaltning och utveckling av specifik verk-
samhet, fastigheter, anläggningar  
och finansiella tillgångar

Skogsstyrelsen deltar. Inom delprojektet har samverkansåtgärden Arbetsmaskiner startat, 
där Skogsstyrelsen deltar. Samverkansåtgärden Staten går före som skogsägare där 
Skogsstyrelsen är ansvarig påbörjas 2021.

Upphandling som driver utveckling Skogsstyrelsen deltar. Delprojektet har tagit fram ett förslag om att etablera fler beställar-
nätverk i syfte att samordna den offentliga köpkraften för att driva utveckling och innova-
tioner i samarbete med näringslivet för att bidra till miljömålen. 

Organisation, styrning, arbetssätt som leder 
till innovation/utveckling. 

Skogsstyrelsen deltar. Delprojektet kommer bland annat att undersöka möjligheten att 
med hjälp av miljöledningssystemet tydliggöra ambitionsnivåer i miljöarbetet.  
Under 2020 har fokus legat på att dela innovativa arbetssätt och utbyte av goda exempel 
samt omvärldskontakter.

Samverkansåtgärd Resultat

Samverkan i samhällsplaneringen Samverkansåtgärden drivs av länsstyrelserna, Skogsstyrelsen deltar. Under året har 
Skogsstyrelsen inte deltagit i någon aktivitet. Åtgärden är på väg att avslutas. 

Miljökompensation Samverkansåtgärden drivs av Trafikverket, Skogsstyrelsen deltar. Åtgärden handlar om 
att skapa gemensamma principer och tydliggöra begrepp som ger stöd för hanteringen 
av olika typer av miljökompensationsåtgärder i praktiken. Arbetet berör utöver ekologisk 
kompensation främst även kompensation av kulturmiljöer och jordbruksmark. Ett förslag 
om användning av naturvårdsavtal har tagits fram. Åtgärden avslutades med en slutrapport 
i början av 2021.
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Förmedling av beprövad kunskap, information och råd till skogsägare och andra 
aktörer i skogen är sedan länge en av de viktigaste uppgifterna för Skogsstyrelsen. 

Arbetet 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 aktiviteter – fysiska träffar 
och distansträffar, kommunikation 
via webb, Skogseko och förlags-
produkter – förmedlar vi till skogs-
brukarna hur man kan bedriva ett 
hållbart skogsbruk. E-tjänsterna ger 
användarna stöd för att planera bra 
åtgärder i skogen.

2020 har varit ett mycket speciellt  
år även för rådgivningen. Covid-19- 
pandemin har haft en stark påverkan  
på verksamheten. Från och med mars 
ställdes i stort sett alla inplanerade  
fysiska gruppträffar in. I viss mån 
har dessa ersatts av träffar på distans, 

i första hand via Skype. Men sam-
mantaget har rådgivningen fått en 
betydligt mindre omfattning jämfört 
med tidigare år och med ursprunglig 
planering. Se tabell 7:2. Individuell 
rådgivning i fält har dock kunnat 
genomföras under hela året. 

Att rådgivningen haft lägre 
omfattning än tidigare beror inte 
bara på pandemin. Projektet Skogens 
miljövärden (rådgivning om mil-
jövårdande skötselåtgärder) inom 
Landsbygdsprogrammet avslutades 
mitt under året. Rådgivningskam-
panjen Skog med variation avslutades 
2019 och under 2020 har förbere-
delser pågått för en kampanj om 
Hållbar ökad tillväxt som kommer att 
dra igång under 2021. En kampanj 
om hållbar ökad tillväxt är en av de 
åtgärder som föreslogs i samverkans-
processen för ökad skogsproduktion.

Pandemin har påskyndat utveck-
lingen mot nya arbetssätt. Att samla 

grupper digitalt är en rådgivnings-
form som fått en mycket större 
omfattning än tidigare. Erfarenhet-
erna är goda och denna rådgivnings-
form kommer sannolikt att vara ett 
betydande inslag i vårt utbud även 
när pandemin är över. Vi ser också 
en tydlig ökning av besöken på 
rådgivningssidorna på vår webbplats 
och i användningen av våra e-tjänster, 
se längre fram i detta kapitel.

RÅDGIVNING OCH KUNSKAPSFÖR-

MEDLING TILL SKOGSBRUKARE

Det allra mesta av rådgivningen till 
skogsbrukare är kopplad till något av 
de fokusområden som Skogsstyrelsen 
arbetat med under året. Fördelningen 
framgår av tabell 7:1.

Några av de viktigaste av rådgiv-
ningsaktiviteterna som gjorts för 
att stötta fokusområdena beskrivs 
närmare nedan.

TA B E L L 7 : 1 .  R Å D G I V N I N G SA KT I V I T E T E R  O C H  D E LTAG A R E

Fokusområde Deltagare Kvinnor
Andel  

kvinnor (%) Män
Andel  

män (%)

Minskade skogsskador 842 185 22 657 78

Mer produktiva ungskogar 649 214 33 435 67

Mer varierat skogsbruk 1 351 505 37 846 63

Förbättrad miljöhänsyn 937 181 19 756 81

Ej kopplat till något av fokusområdena 1 126 301 27 825 63

Totalt 4 905 1 385 28 3 502 72

”Förmedling av beprövad kunskap, 
information och råd till skogsägare 
och andra aktörer i skogen är sedan 
länge en av de viktigaste uppgifterna 
för Skogsstyrelsen.”
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Rådgivning och kunskapsförmedling 

om granbarkborreskador

Rådgivning kopplat till granbarkborre-
skador har haft högsta prioritet i de 
mest drabbade områdena. Rådgiv-
ningen var en del av projektet Stoppa 
borrarna som drivs i samverkan med 
ett 25-tal myndigheter, skogsföretag  
och organisationer. Många av aktivi-
teterna var planerade att genomföras 
som fysiska skogsträffar, men på grund 
av pandemin fick de genomföras på 
andra sätt. Bland annat genomfördes 
ett antal digitala träffar riktade mot 
skogsägare, både i egen regi och till-
sammans med andra aktörer. Projektet 
har även arrangerat digitala kalibre-
ringar för tjänstemän i skogsbruket. 

En större satsning som gjordes var 
webbkursen Granbarkborreskolan 
som fullföljdes av 272 personer. 
Deltagare var både skogsägare och 
skogstjänstemän, och de fick lära sig 
om insektens ekologi, bekämpnings-
metoder, förebyggande skötsel för 
att minska risken för angrepp med 
mera. 

Projektet har också skickat brev 
till 65 000 ägare till skog med hög 
risk för angrepp av granbarkborre. 
Brevet innehöll riskkartor över den 
egna fastigheten samt råd kring hur 
man upptäcker och hanterar skador. 
Förutom rådgivning har projektet 
haft stort fokus på kommunikations-
insatser via olika kanaler och att ta 
fram rådgivningsmaterial som till 
exempel filmer. 

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. På alla distrikt 
finns rådgivare med goda kunskaper 

om hyggesfritt skogsbruk som skogs-
ägare, yrkesverksamma och andra 
intresserade kan vända sig till. 

Normalt sker rådgivningen om hyg-
gesfritt skogsbruk i fält, på informa-
tionsträffar, via distansutbildningar 
på webben och i form av temadagar. 
På grund av covid-19-pandemin har 
många planerade träffar och tema-
dagar fått ställas in. Delvis har de 
ersatts med träffar på distans.

Under året har 183 (58 kvinnor och 
125 män) deltagare fått rådgivning 
i fält och 987 (352 kvinnor och 635 
män) deltagare har deltagit i någon 
form av gruppträff, fysisk eller på 
distans. Antalet ingår i siffran för delta-
gare inom fokusområdet Mer varierat 
skogsbruk som redovisas i tabell 7:1.

Under 2018 genomfördes en 
effektutvärdering av Skogsstyrelsens 
arbete för att öka arealen skogsmark 
som brukas med hyggesfria metoder. 
Ett examensarbete som utvärderat 
vår rådgivning om hyggesfritt har 
redovisats under år 2020. Effek-
tutvärderingarna indikerar att vår 
rådgivning bidrar till att hyggesfria 
åtgärder genomförs, men vi har 
inte gjort någon uppföljning av hur 
stora arealer som brukas hyggesfritt. 
Utifrån den effektutvärdering som 

gjordes 2018 och examensarbetet 
som redovisats under 2020 har 
förändringar av verksamheten gjorts. 

På Skogsstyrelsens webbplats 
finns information om hyggesfritt 
skogsbruk och om publikationer som 
tagits fram inom projektet. Under 
2020 har 10,5 mnkr använts i arbetet 
med hyggesfritt skogsbruk.

Regeringsuppdraget Hyggesfritt 
skogsbruk redovisas även i kapitel 
14, Policyutveckling.

Skogens miljövärden

Skogsstyrelsen driver projektet Råd-
givning inom skogens miljövärden med 
bidrag från Landsbygdsprogrammet. 
Rådgivningen syftar till att förmedla 
kunskap till verksamma i skogs-
bruket som vill genomföra skötsel-
åtgärder för att bevara, utveckla 
eller förstärka miljövärden. Rådgiv-
ningsinsatserna ska även stötta och 
motivera deltagarna att söka stödet 
Skogens miljövärden. 

Dokumentationen från rådgiv-
ningen kan användas som en bilaga 
till ansökan om stöd och utgör ett 
viktigt underlag i handläggning och 
beslut om stöd. Under året pågick 
projektet fram till augusti efter-
som Landsbygdsprogrammet enligt 

Normalt sker rådgivningen om hyggesfritt skogsbruk i fält, på informationsträffar, men har 
på grund av covid-19-pandemin delvis ersatts med träffar på distans.
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ursprunglig plan skulle ha avslutatats 
vid årsskiftet. I december kom dock 
information om en förlängning och att 
vi får nya medel för stöd och rådgiv-
ning under de två kommande åren. 

Totalt genomfördes under 2020 
rådgivning med 699 (166 kvinnor 
och 533 män) deltagare. Dessa är 
inkluderade i siffran för rådgivning 
för fokusområdet Bättre miljöhänsyn i 
tabellen ovan.

VEM NÅS AV RÅDGIVNING OCH 

KUNSKAPSFÖRMEDLING?

Som framgår av tabell 7:2, var det 
totala antalet deltagare i rådgivning 
4 905 personer. Eftersom det 
förekommer att samma person 
deltar i flera olika rådgivningsaktivi-
teter är antalet unika personer något 
lägre. Antalet deltagare har minskat 
med hela 69 procent jämfört med 
2019 då antalet deltagare var 15 976. 
Minskningen jämfört med 2018 är 
57 procent. 

Skogsägare och deras anhöriga 
utgör den numerärt största gruppen. 

Eftersom knappt 40 procent av 
skogsägarna är kvinnor är den grup-
pen fortsatt underrepresenterad i 
vår rådgivning. Andelen kvinnor har 
dock ökat från 25 procent till 28 pro-
cent jämfört med 2019. Anledningen 
till detta bedöms vara att vi haft ett 
större inslag av digitala aktiviteter 
under 2020. Mönstret att andelen 
kvinnor är högre vid digitala möten 
än vid fysiska träffar har vi sett under 
en längre tid. 

De skogsägare som deltagit i 
rådgivningsaktiviteter utgör bara 
cirka 1,5 procent av det totala antalet 
skogsägare i landet. Antalet som nås 
av information och kunskapsförmed-
ling på andra sätt, till exempel vid 
kortare möten eller 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 skogs-
bruket kan integreras i olika skoläm-
nen samt hur man kan genomföra 
lektioner ute i skogen inom alla olika 
ämnen. I viss utsträckning görs arbe-
tet även i form av stöd till skolskogar. 
Verksamheten bedöms bland annat 
vara viktig för näringens framtida 
kunskapsförsörjning.

TA B E L L 7 : 2 .  A N TA L D E LTAG A R E  S O M  N Å S  AV R Å D G I V N I N G

Antal deltagare 
2020*

Antal deltagare 
2019

Antal deltagare 
2018

Fördelning av  
deltagare 2020 (%)

Fördelning aktiviteter

Gruppträffar (minst en timme, fysiskt eller digitalt) 3 045 13 255 7 468 62

Distansutbildning via webb 272 637 1 004 6

Individuell rådgivning 1 484 1 817 2 283 30

Objektsvis dialog 104 267 580 2

Summa 4 905 15 976 11 335 100

Fördelning målgrupper

Skogsägare och deras anhöriga 3 450 11 898 8 495 71

Skogstjänstemän 1 028 2 289 1 703 21

Skogsarbetare och entreprenörer 87 624 453 2

Övriga 340 1 165 684 7

Summa 4 905 15 976 11 335 100

Fördelning kvinnor/män

Kvinnor 1 386 4 041 2 597 28

Män 3 519 11 935 8 738 72

Summa 4 905 15 976 11 335 100

Det nationella samverkansprogrammet 
Skogen i skolan bedöms vara viktig för 
näringens framtida kunskapsförsörjning.
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*) Årets värden har påverkats negativt av covid-19-pandemin. 
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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. Syftet är att på 
sikt underlätta arbetet för att göra 
skogsbranschen mer jämställd.

Under året har Skogsstyrelsen 
mött 455 lärare och 565 lärarstuden-
ter inom Skogen i skolan. Antalet är 
lägre än normalt vilket berodde på 
att många aktiviteter fick ställas in 
under våren på grund av pandemin.

MINA SIDOR OCH  

ANDRA E-TJÄNSTER

Utveckling och förvaltning av 
digitala tjänster är en allt viktigare 
och större del av rådgivnings-
verksamheten. Mina sidor är den 
största och mest använda tjänsten. 
I den kan skogsägaren se samlad 
information om sin skogsfastig-
het, kartor och skogliga grunddata 
över sin skog, planera åtgärder och 
skicka in ärenden, till exempel 
avverkningsanmälan.

Projektet Nya Mina sidor ska ta 
fram en helt ny version av Mina sidor. 
Projektet beräknas pågå till 2022 
och utgår från användarna och deras 
behov. Under året har vi arbetat med 
en rad kommande leveranser som ny 
startsida och väg in i Mina sidor, ny 
karta och flera ärendetyper.

Den nya lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service trädde i 
kraft i slutet av september, och har 
inneburit arbete med beskrivningar 
och anpassningar av tjänsterna. 

E-tjänsternas användning  

och räckvidd

Vi ser en stor ökning av använd-
ningen av Mina sidor under 2020. 

Det är troligtvis flera orsaker som 
bidrar till det – dels har vi haft extra 
kommunikation med målgruppen 
kopplat till nya Mina sidor och den 
nya tjänsten Min skogsdata, dels har 
vi lanserat och marknadsfört den nya 
riskindexkartan för granbarkborre. 
Vi bedömer också att den rådande 
pandemin har haft en positiv inver-
kan på användningen av digitala 
tjänster.

Antalet inloggningar i Mina sidor 
har ökat med nio procent jämfört 
med 2019, och är nu uppe i drygt 
120 000 per år. Under 2020 regist-
rerades 5 236 ärenden (i huvudsak 

avverkningsanmälningar) via 
systemet, vilket är en ökning med tre 
procent. Däremot minskade antalet 
skogliga åtgärder som planerades 
med stöd av funktionerna i Mina 
sidor. Antalet låg under 2020 på  
8 544 st vilket betyder en minskning 
på sex procent jämfört med året 
innan. 

Vi ser också en tydlig ökning av 
besöken i övriga e-tjänster och på 
de rådgivande delarna av Skogssty-
relsens webbplats. Antalet besök på 
sidor som ligger under rubrikerna 
Äga skog och Bruka skog har ökat 
med 24 procent. 

Utveckling och förvaltning av digitala tjänster är en allt viktigare och större del av rådgivnings-
verksamheten. Projektet Nya Mina sidor, som ska ta fram en helt ny version av Mina sidor, 
beräknas pågå till 2022 och utgår från användarna och deras behov. 

TA B E L L 7 : 3 .  V E R KSA 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 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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 45 54 59

Årsarbetskraft, män 29 35 38

Årsarbetskraft, kvinnor 16 19 21

Intäkter av anslag 1:1 48 963 54 081 56 431

Övriga intäkter 7 289 10 653 10 160

Kostnader -56 252 -64 734 -66 591

Resultat 0 0 0
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”Vi ser en stor ökning av 
användningen av Mina 
sidor under 2020. Antalet 
inloggningar har ökat 
med nio procent jämfört 
med 2019, och är nu uppe 
i drygt 120 000 per år.”
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”Det mediala utrymmet 
har under 2020 präglats 
av covid19pandemin. 
Detta har fått konsekven
ser för vår kommunikation 
via massmedia och inne
burit att viktiga skogliga 
frågor, som granbark
borreskador, fått lägre 
genomslag.”
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God kommunikation är ett viktigt stöd för ledning och verksamhet och för att föra  
ut en balanserad bild av skog och skogsbruk. Internt är kommunikation nödvändigt 
för att skapa förståelse för och delaktighet i myndighetens arbete och beslut.  
Kommunikationen ska bidra till att Skogsstyrelsen når sina mål. 

Kommunikationsarbetet 
2020 har till stor del skett 
enligt plan trots den pågå-

ende pandemin. Genomslaget för 
Skogsstyrelsens frågor har minskat 
i traditionella medier och kraven på 
internkommunikationen har ökat 
då många medarbetare har arbetat 
hemifrån. 

Omvärldens intresse för Skogs-
styrelsens frågor är fortfarande stort, 
framför allt kopplat till skogsskador 
och till frågorna om äganderätt och 
fjällnära skog. Dock har det mediala  
utrymmet under 2020 starkt präglats 
av covid-19-pandemin och dess 
konsekvenser, vilket troligen begrän-
sat möjligheterna till genomslag 
för andra ämnen. Detta har fått 
konsekvenser för Skogsstyrelsens 
kommunikation via massmedia och 
inneburit att viktiga skogliga frågor, 
som granbarkborreskador, fått lägre 
genomslag 2020 än de närmast före-
gående åren. Se figur 8:1.

SKOGSSKADOR DOMINERAR I DEN 

EXTERNA KOMMUNIKATIONEN

Av Skogsstyrelsens fyra fokusområ-
den är ”Minskade skogsskador” det 
fokusområde som har synts mest 
i den externa kommunikationen, 
främst kopplat till granbarkborre-
skador men även till viltskador. 

Den externa kommunikationen har 
skett via Skogsstyrelsens webbplats, 
Skogsstyrelsens tidning Skogseko, i 
pressmeddelanden, i nyhetsbrev och 
sociala medier. Delar av kommuni-
kationen om granbarkborreskador 
sker i samverkan med ett 20-tal 
andra myndigheter och företag 
genom projektet Stoppa borrarna, 
vilket ger en bredd och tyngd i 
budskapen. 

Skogsstyrelsens externa kommu-
nikation om älgbetesinventeringen 
(Äbin) har uppmärksammats mycket 
medialt, såväl nyhetsmässigt som i 
form av debattartiklar. Det är även 
ett ämne som engagerat på sociala 
medier. 

Frågan om ersättning till mark-
ägare som nekas avverkning i 
fjällnära skog har rönt stort medialt 
intresse vid flera tillfällen under 
året, dels i samband med Mark- och 
miljööverdomstolens dom i frågan, 
dels för att Skogsstyrelsen tagit emot 
många ansökningar om avverkning 
på stora arealer i fjällnäraområdet. 
Skogsstyrelsens hemställan till reger-
ingen om mer medel till anslaget som 
finansierar ersättningen, uppmärk-
sammades också stort. 

Kommunikation om arbets-
marknadsprojektet Naturnära jobb 
och dess effekter såväl för skogen 

som för individen har fått positiv 
uppmärksamhet.

Genomslaget för dessa frågor 
speglar de prioriteringar som myn-
digheten har gjort både i kommuni-
kationsarbetet och i hela verksam-
heten. Se figur 8:1.

HÖGA KRAV PÅ DEN INTERNA  

KOMMUNIKATIONEN 

Majoriteten av Skogsstyrelsens 
medarbetare har under större delen 
av 2020 arbetat hemifrån på grund 
av pandemin. Detta har ställt höga 
krav på internkommunikationen. 
Under året har informationsmöten 
regelbundet hållits för chefer och 
personalrepresentanter som sedan i 
sin tur spridit informationen vidare i 
organisationen.  

Skogsstyrelsens externa kommunikation 
om älgbetesinventeringen (Äbin) har upp-
märksammats mycket medialt,

KOMMUNIKATION

K A P I T E L  8
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Mötena har varit uppskattade 
och viktiga för att Skogsstyrelsens 
medarbetare löpande ska vara 
uppdaterade om hur myndighetens 
verksamhet påverkas av pandemin, 
vilka åtgärder som vidtas och hur 
var och en ska agera för att bidra till 
att minska smittspridningen. 

Det ökade hemarbetet har skapat 
behov av att vidareutveckla for-
merna för internkommunikationen 
för att bibehålla delaktighet och 
vi-känsla trots fysisk distans från 
kollegorna. Skogsstyrelsen har bland 
annat jobbat mer med film som 
komplement till text och bild. Ett 
exempel är att representanter för 
ledningsgruppen rapporterar till 
medarbetarna från möten genom 
film, ett sätt att skapa mer förståelse 
för ledningens beslut. Ett annat sätt 
att skapa mer vi-känsla har varit att 
publicera korta personporträtt av 
medarbetare på intranätet. 

Intranätet har överlag haft en 
central roll i kommunikationsarbe-
tet kring pandemin, dels i form av 
nyheter vid behov, dels i form av en 
särskild sida för information med 
koppling till pandemin. På sidan, 
som uppdateras löpande, finns bland 
annat en omfattande lista med frå-
gor och svar kring såväl förhållnings-
sätt som praktikaliteter.

EN MER KOMMUNIKATIV  

ORGANISATION

År 2019 undersökte Skogsstyrelsen 
hur vår interna kommunikation 
fungerar. Arbetet med resultaten 
från undersökningen har fortsatt 
under 2020. Vi har bland annat 
genomfört utbildningar för att 
stärka medarbetarnas och chefernas 
kommunikativa kompetens. Arbetet 
är en del av vår långsiktiga plan 
mot att bli en mer kommunikativ 
organisation. 

VI STRÄVAR EFTER ÖKAD JÄM-

STÄLLDHET I KOMMUNIKATIONEN

I kommunikationsarbetet strävar 
Skogsstyrelsen efter att ha en så 
jämn fördelning som möjligt mellan 
män och kvinnor som uttalar sig 
och syns i våra kanaler. Detta är ett 
långsiktigt arbete vilket ingår som en 
del av myndighetens samlade arbete 
med jämställdhet. 

Under 2020 har vi börjat följa upp 
fördelningen mellan kvinnor och 
män som uttalar sig i nyhetstexter 
på startsidan på vårt intranät. Under 
2020 fanns 232 citat på intranätets 
startsida. Av dem stod kvinnor för 
91 citat, motsvarande 39 procent, 
och män för 141 citat, motsvarande 
61 procent. Skogsstyrelsens gene-
raldirektör, som är en man, citeras 
oftare än andra i och med sin roll. 
Om generaldirektörens citat räknas 
bort, står kvinnor för 44 procent av 
citaten och män för 56 procent. På 
Skogsstyrelsen är könsfördelningen 
bland de anställda 42 procent kvinnor 
och 58 procent män. Andelen citat 
på intranätet följer i stort den 
fördelningen.

I det mediala genomslaget 
2020 ligger fördelningen mellan 

talespersoner från Skogssty-
relsen på 24 procent kvinnor 
respektive 76 procent män. 
Motsvarande siffror 2019 var 22 
procent respektive 78 procent.

Skogsstyrelsen publicerade 
fyra nummer av tidningen Skogs-
eko under 2020. Sammanlagt var 
160 personer citerade, varav 49 
kvinnor, motsvarande 31 procent, 
och 111 män, motsvarande 69 

procent. Fördelningen är ungefär 
densamma som föregående år, då 
motsvarande siffror var 30 procent 
respektive 70 procent.

Under året fanns sammanlagt 157 
bilder med personer i Skogseko, 
varav 49 bilder med enbart kvinnor 
(31,2 procent), 92 bilder med enbart 
män (58,5 procent) och 16 bilder 
med både kvinnor och män (10,3 
procent). Motsvarande siffror 2019 
var 33 procent, 63 procent respek-
tive 4 procent. 

Obalansen i fördelningen mellan 
kvinnor och män som citeras eller 
syns på bild speglar den svenska 
skogsbranschen, där de flesta exper-
ter och andra verksamma i dagsläget 
är män. Skogsstyrelsen ser vikten 
av att jämna ut fördelningen mellan 
kvinnor och män i vår kommunika-
tion överlag. Se figur 8:2.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET  

ENLIGT DOS-LAGEN

Under året har Skogsstyrelsen 
fortsatt arbetet med att leva upp till 
lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service (DOS-lagen).  
Vi har gjort en genomgripande 
genomgång av vår externa webbplats 
skogsstyrelsen.se och arbete pågår 
löpande för att såväl webbsidor som 
dokument på webben ska vara till-
gängliga för alla användare. Arbetet 
med att ta fram verktyg och arbets-
sätt kring tillgänglig film pågår.

Skogsstyrelsens tidning Skogseko är en 
viktig kommunikations- och rådgivningska-
nal för myndigheten. Tidningen skickas till 
Sveriges alla skogsägare som äger mer än 
fem hektar skog.

http://skogsstyrelsen.se
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TA B E L L 8 : 3 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  KO M M U N I K AT I O N .  
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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 9 9 8

Årsarbetskraft, män 2 3 3

Årsarbetskraft, kvinnor 7 6 5

Intäkter av anslag 1:1 15 953 13 961 13 328

Övriga intäkter 54 104 17

Kostnader -16 007 -14 065 -13 345

Resultat 0 0 0

F I G U R  8 : 2  F Ö R D E L N I N G  M E L L A N  K V I N N O R  O C H  M Ä N  S O M  U T TA L A R  S I G  I  I N T E R N T O C H  E X T E R N T

76%

24%

56%
44%

69%

31%

Fördelning av talespersoner från Skogsstyrelsen i media Fördelning av citerade personer på intranätets startsida Fördelning av citerade personer i tidningen Skogseko

Räckvidd i miljoner antal sannolika läs- 
tillfällen eller exponeringar i media.

F I G U R  8 : 1 .  M E D I A E X P O N E R I N G
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Genomslag i media för Skogsstyrelsens fyra fokusområden 2020. 
Källa: Infomedia
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K A P I T E L  9

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 eller för att komma ikapp med det akuta behovet av natur-
vårdande skötsel.

1  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog.
2  Statistiska meddelande från Skogsstyrelsen Biotopskydd och naturvårdsavtal 2019. JO1402 SM 2001

Skogsstyrelsen värnar ägande-
rätten för skogsägare genom 
att prioritera områden med  

de högsta bevarandevärdena för  
formellt skydd liksom de områdes-
skydd som har störst behov av  
skötsel. Arbetet sker i nära dialog 
med berörda markägare.

En allt större del av anslaget, för 
2020 drygt 25 procent, budgeterades 
vid årets början för intrångsersättning 
utan att formellt skydd bildas. Det 
behövdes framförallt för att kunna 
reservera ersättning till skogsägare 
som nekas avverkning av skog med 
höga naturvärden ovan gränsen för 
fjällnära. Under hösten har Skogssty-
relsen arbetat intensivt med att nå 
överenskommelser om intrångser-
sättningar i de ärenden som varit 
vilandeförklarade i avvaktan på 
Mark- och miljööverdomstolens 
dom om vilken ersättning markägare 
har rätt till. Domen vann laga kraft i 
juni. Se vidare kapitel 16, Finansiell 
redovisning.

En konsekvens av domen är att 
mindre areal skyddsvärd skog nedan 
gränsen för fjällnära kunnat skyddas 
formellt under året. Skogsstyrel-
sen har därför inte kunnat bidra 

som förväntat till de i strategin för 
formellt skydd av skog[1] beslutade 
målen om formellt skydd. Det fram-
går också av myndighetens årliga 
budgetunderlag jämte hemställan 
om särskilda medel för intrångser-
sättningar ovan gränsen för fjällnära. 

Domen innebär också konsekven-
ser för förvaltningen av redan skyd-
dade områden. Skogsstyrelsen har 
inte kunnat påbörja arbetet utifrån 
den planerade ambitionsökningen 
inom naturvårdande skötsel under 
året, vilket inneburit att det akuta 
skötselbehovet av tidigare skyddade 
områden ökat ytterligare. 

De höga populationerna av gran-
barkborre i Götaland och i stora 
delar av Svealand innebär även 
angrepp i skyddade områden. Åtgär-
der har genomförts för att begränsa 
angreppen i de skyddade områdena 
för att bevara de naturvärden som 
är tänkta att skyddas inom områ-
dena. Åtgärder har även genomförts 
utanför de skyddade områdena med 
fällor, för att om möjligt begränsa 
spridningen av granbarkborre till 
och från de skyddade områdena.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN  

OCH NATURVÅRDSAVTAL  

– BILDANDE AV FORMELLT SKYDD

Anslaget har nästan utnyttjats 
fullt ut under 2020 och innebar 
att 1 060 hektar biotopskydd och 
naturvårdsavtal bildats. Arealen av 
biotopskyddsområden och natur-
vårdsavtal som bildats under året 
uppgick till en historiskt låg nivå, 
den lägsta under 2000-talet[2].

I många områdesskyddsärenden 
som inleddes 2019, med avsikt att 
beslutas under 2020, behövde  
Skogsstyrelsen i början av året  
meddela berörda markägare att 
beslut inte kunde tas som planerat.  

Arealen av biotopskyddsområden och natur-
vårdsavtal som bildats under året var den 
lägsta under hela 2000-talet.
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Till följd av ett ökat inflöde av ansök-
ningar om avverkning ovan gränsen 
för fjällnära under hösten – som 
innebär att hela 2021 års anslag för 
intrångsersättningar behöver reser-
veras – har samma markägare även 
informerats om att beslut inte kan 
garanteras heller under 2021. 

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 värdeba-
serat formellt skydd.

Minskningen av biotopskydds-
områden och naturvårdsavtal som 
bildats till följd av markägares 

3 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog 

intresseanmälningar om formellt 
skydd fortsätter, både i antal och i 
areal. Det är ett direkt resultat av 
att budgeten för formellt skydd har 
minskat. Se tabell 9:1.

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
bildat formellt skydd på 534 hektar 
nyckelbiotoper inom nyckelbiotops-
rika brukningsenheter. Tillsammans 
med 2016, 2017, 2018 och 2019 års 
verksamhet innebär det att Skogs-
styrelsen skyddat 4 984 hektar av 
det gemensamma mål om minst 
12 000 hektar nyckelbiotoper som 
Skogs styrelsen och Naturvårdsverket 
angivit för perioden 2016–2020 i 
Nationella strategin för formellt 
skydd av skog[3].

UTBETALDA INTRÅNGSERSÄTT-

NINGAR TILL FÖLJD AV NEKADE 

TILLSTÅND TILL AVVERKNING I 

ENLIGHET MED §19 SVL

Mark- och miljööverdomstolen har 
avkunnat dom rörande vilken rätt 
till ersättning som föreligger vid helt 
eller delvis nekat tillstånd till avverk-
ning ovan gränsen för fjällnära. 
Utifrån domen har Skogs styrelsen 
betalat ut intrångsersättning i de 
aktuella ärendena. Därutöver har 
intrångsersättning utbetalats i 
ärenden som varit vilandeförklarade 
i avvaktan på domstol. Under 2020 
har sammanlagt 23 mnkr utbetalats 
till markägare till följd av helt eller 
delvis nekat tillstånd till avverkning.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN  

OCH NATURVÅRDSAVTAL  

– NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Omfattningen av arbetet med natur-
vårdande skötsel i områdesskydden 
har stadigt ökat under de senaste  
tre åren, se tabell 9:2. Under 2020 
tecknade Skogsstyrelsen uppdrags-
avtal för naturvårdande skötsel för 
11,3 mnkr, exklusive de som tecknats 
för åtgärder mot granbarkborre. 

Samtidigt genomfördes skötsel-
åtgärder till en kostnad av samman-
taget 10,8 mnkr. Liksom föregående 
år utfördes merparten av arbetet 
under den senare delen av året även 
om verksamheten har haft högsta 
prioritet. Detta kan delvis förklaras 
av de senaste årens kraftiga varia-
tion i anslagstilldelning, där stopp 
i verksamheten växlat med snabba 
ökningar gjort att arbetet med 
naturvårdande skötsel inte kunnat 
planeras över åren. 

En annan påverkande faktor 
var att arbete med bekämpning av 
granbarkborre prioriterades under 
sommarmånaderna.

TA B E L L 9 : 1 .  FO R M E L LT S KY 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

År
Antal biotop- 

skyddsområden
Areal biotop- 

skyddsområden 
Antal natur- 

vårdsavtal
Areal natur- 

vårdsavtal

2020 35 st 190 hektar 0 st 0 hektar

2019 38 st 222 hektar 10 st 37 hektar

2018 73 st 409 hektar 27 st 264 hektar

2017 44 st 200 hektar 19 st 106 hektar

2016 19 st 74 hektar 8 st 25 hektar

Antal och areal skogsmark som formellt skyddats under 2016-2020 genom biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal till 
följd av intresseanmälningar från markägare.

Mindre areal skyddsvärd skog nedan gränsen för fjällnära har skyddats under 2020 jämfört 
med de senaste 20 åren. 
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För att komma till rätta med det 
akuta skötselbehov som föreligger 
i en stor del av områdesskydden är 
nuvarande omfattning av åtgärder 
inte tillräckligt stor. 

Den kartläggning av områdes-
skyddens skötselbehov som genom-
fördes under 2018 visar att 58 procent 
av de områdesskydd som Skogs-
styrelsen förvaltar har behov av 
skötsel. I absoluta tal innebär det 
nästan 8 000 områdesskydd. 

Fler områden i södra Sverige har 
behov av skötsel än i norr, se tabell 
9:3, och skötselbehoven är generellt 
mer brådskande i söder, se tabell 9:4.  
Genom att skötselåtgärderna skjuts 
framåt, till följd av begränsade 
resurser, ökar både den totala 
arealen med akut behov av skötsel 
och kostnaderna för att senare 
åtgärda behoven. Samtidigt riskerar 
naturvärden att förloras och mång-
falden av miljöer och arter påverkas 
negativt.

Även om omfattningen av natur-
vårdande skötsel ökat under de 
senaste åren, är verksamheten  
fortfarande under uppbyggnad.  
En bra grund för fortsatta  
ambitionsökningar är lagd genom 
de investeringar och kapacitets-
byggande åtgärder som gjorts i 
samband med och efter regeringens 
riktade satsning på naturvårdande 
skötsel 2018. 

Under året har förberedande arbete 
genomförts i syfte att deltagarna i 
Naturnära jobb under 2021 ska kunna 
utföra enklare skötselåtgärder i 
formellt skyddade områden.

Skogsstyrelsen har tillsammans 
med Naturvårdsverket inlett  
arbetet med att ta fram en gemen-
sam nationell strategi för natur-  
och kultur vårdande skötsel i  
trädbärande marker som sköts  
med naturvårdsmål. Se vidare  
kapitel 6, Miljöarbete. 

ÅTGÄRDER I SYFTE ATT  

BEKÄMPA GRANBARKBORRE  

I SKYDDADE OMRÅDEN

Åtgärder mot angrepp av gran - 
bark borre har skett främst 
genom en omfattande 
satsning på granbark-
borrefällor som 
satts ut kring skyd-
dade områden inom 
bekämpningsområdet 
för granbarkborre,  
se kapitel 11, Ären-
dehandläggning och 
tillsyn, men också 
genom åtgärder i de 
skyddade områdena. 
I cirka 55 formellt 
skyddade områden har 

skötselåtgärder genomförts för att 
minska fortsatta angrepp av gran-
barkborre. Den vanligaste åtgärden 
har varit att barka eller fräsa barken 

på nyligen angripna granar 
för att hindra förökning av 
granbarkborre, och träden 

har sedan lämnats 
kvar som död ved.  

De sammantagna 
kostnaderna för dessa 

åtgärder uppskattas 
till cirka 6,5 mnkr. 
Det är mycket svårt 

och även för tidigt 
att bedöma vilken 
effekt som åtgärderna 

haft i skogen. Se kapitel 14, 
Policyutveckling.
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TA B E L L 9 : 2 .  N Y T TJ A N D E  AV M E D E L F Ö R  N AT U RV Å R DA N D E  S K Ö TS E L ,  T K R

TA B E L L 9 : 4 .  A N TA L O M R Å D E S S KY D D  M E D  S K Ö TS E L B E H OV I N O M  1 0  Å R

TA B E L L 9 : 3 .  A N D E L O M R Å D E S S KY D D  M E D  S K Ö TS E L B E H OV 2 0 2 0,  %

Belopp
 

2020 2019 2018

Tecknade avtal för genomförande av  
skötsel (exklusive skötsel med anledning  
av granbarkborre) 11 258 11 743 13 979

Utbetalda medel för skötsel genomförd under 
året som belastar anslaget 1.2 ap 2 (exklusive 
skötsel med anledning av granbarkborre)  9 171 9 163  3 264

Nyttjade medel för skötsel utförd av egen 
personal (exklusive skötsel med anledning  
av granbarkborre) 175 0 0

Tecknade avtal för genomförande av skötsel 
med anledning av granbarkborre* 1 858 819 0

Utbetalda medel för skötsel med anledning 
av granbarkborre 1 645 709 0

Nyttjade medel för skötsel utförd av egen 
personal med anledning av granbarkborre 64 0 0

Skötselbehov Sverige Region Syd Region Mitt Region Nord

inom 1-5 år 4 267 2 018 1 679 571

inom 5-10 år 2 372 1 166 903 303

Totalt inom 10 år 6 639 3 184 2 581 874

Skötselbehov Sverige Region Syd Region Mitt Region Nord

Andel 58 71 53 43 

*) Siffran redovisades inte separat i 2019 års årsredovisning. Tidigare år har inte Skogsstyrelsens medarbetare utfört skötsel 
med anledning av granbarkborre.

Foto: Åke Lindelöw
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TA B E L L 9 : 7.  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  O M R Å D E S S KY 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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 66 47 82

Årsarbetskraft, män 43 27 46

Årsarbetskraft, kvinnor 23 20 36

Intäkter av anslag 1:2 194 958 268 410 457 458

Intäkter av anslag 1:1 30 475 9 857 23 048

Övriga intäkter 6 297 435 290

Kostnader -231 730 -278 702 -480 796

Resultat 0 0 0

MÅLUPPFYLLELSE LEVANDE  

SKOGAR – FORMELLT SKYDD

Hittills har Skogsstyrelsen beslutat 
om knappt 32 700 hektar biotop-
skyddsområden och drygt 39 400 
hektar naturvårdsavtal sedan 1993. 
Av etappmålet för formellt skydd 
av skogsmark under perioden 
2012–2020 återstår för Skogsstyrel-
sen drygt en tredjedel, cirka 10 000 
hektar av 27 500 hektar, av den areal 
som myndigheten förväntas skydda 
i enlighet med den nationella strate-
gin för formellt skydd av skog. 

 
ÅTGÄRDSPROGRAM VITRYGGIG 

HACKSPETT 

Arbetet med bevarandet av den vit-
ryggiga hackspetten i enlighet med 
fastställt åtgärdsprogram[4] har fort-
satt framför allt i det mellansvenska 
stråket, från Dalsland i väster till 
Uppland i öster. Det har resulterat 
i att 22 hektar skogsmark med stor 
betydelse för bevarande av vitryggig 
hackspett skyddats samt att skötsel-
åtgärder skett i tidigare formellt 
skyddad skog. 

FÖRVALTNING AV BIOTOP- 

SKYDDSOMRÅDEN 

Utöver tillsyn av biotopskydds-
områden, se kapitel 11 Ärende-
handläggning och tillsyn, och 
genomförd naturvårdande skötsel,  
se tidigare i detta kapitel, har Skogs-
styrelsen under 2020 också genom-
fört kompletterande utmärkning av 
tidigare skyddade områden för att 
säkerställa att områdenas yttergräns 
kan identifieras. 

Motsvarande arbete gällande 
naturvårdsavtal redovisas i kapitel 
12, Statistik och datainsamling.

4  Naturvårdsverket 2017. Åtgärdsprogram för 
vitryggig hackspett 2017-2021. Rapport 6770.

TA B E L L 9 : 5 .  A N TA L H E KTA R  B I OTO PS KY D DSO M R Å D E N  O C H  N AT U RV Å R DSAV TA L*

TA B E L L 9 : 6 .  KO ST N A D E R  F Ö R  A R B E T E  SA M T B E S LU TA D  E R S Ä T T N I N G  
V I D  B I L DA N D E  AV FO R M E L LT S KY D D,  P E R I O D E N  2 0 1 8 – 2 0 2 0 *

Antal hektar skogsmark, per år

Skyddsform 2020 2019 2018

Biotopskyddsområden 740 1 091 1 921

Naturvårdsavtal 354 271 1 105

2020 2019 2018

Administrativ kostnad (tkr) 42 237 40 593 52 466

Beslutad ersättning (tkr) 123 703 174 703 317 914

Hektar nya BS och NVA 1 094 1 362 3 026

Antal nya BS och NVA 169 234 424

Administrativ kostnad/hektar (tkr) 39 29,8 17,3

Administrativ kostnad/ärende (tkr) 250 173,5 123,7

*) Uppgifterna om att antal och areal biotopskyddsområden och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under 2020 är 
preliminära. Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna i ett 
statistiskt meddelande under våren 2021.

*) Uppgifterna om att antal och areal biotopskyddsområden och naturvårdsavtal som Skogsstyrelsen bildat under 2020 är 
preliminära. Felmarginalen bedöms uppgå till mindre än 10 procent. Skogsstyrelsen publicerar de slutliga uppgifterna i ett 
statistiskt meddelande under våren 2021.



 

ÅRSREDOVISNING 2020

”Arbetet med bevarandet 
av den vitryggiga hack
spetten i enlighet med  
fastställt åtgärdsprogram 
har fortsatt framför allt  
i det mellansvenska  
stråket, från Dalsland i 
väster till Uppland i öster.”
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”Arbetet med bevarandet 
av den vitryggiga hack
spetten i enlighet med  
fastställt åtgärdsprogram 
har fortsatt framför allt  
i det mellansvenska  
stråket, från Dalsland i 
väster till Uppland i öster.”
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KAPITEL 10:  EKONOMISKT STÖD

EKONOMISKT STÖD 

K A P I T E L  1 0

Stöden som Skogsstyrelsen hanterar bidrar till miljömålen och Agenda 2030-målen 
genom åtgärder till naturvårdande skötsel och ädellövskog, kompetensutveckling 
och samarbete. 

1  Skogsstyrelsen 2019. Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2

I den fördjupade utvärderingen  
av miljökvalitetsmålet Levande 
skogar 2019[1] konstateras ett 

antal brister som behöver åtgärdas. 

För att komma närmare målet för 

Levande skogar behöver

• miljöhänsyn som tas vid skogs- 

bruksåtgärder förbättras

• arealen som brukas med  

hyggesfria metoder öka 

• värdekärnor långsiktigt bevaras

• landskapsperspektivet utvecklas 

• den naturvårdande skötseln öka.

De ekonomiska stöd som Skogs-
styrelsen hanterar bidrar direkt till 
att åtgärda fyra av de fem brister  
som utvärderingen pekar på:

• Stöd till kompetensutveckling är ett 

verktyg för att förbättra miljö hänsynen 

vid skogsbruksåtgärder, för att öka 

arealen som brukas med hyggesfria  

metoder samt för att utveckla 

landskapsperspektivet.

• Stöden Skogens miljövärden och Nokås  

kombinerat med rådgivning är ett 

verktyg för att öka den naturvårdande 

skötseln i frivilliga avsättningar.

STÖD TILL NATUR- OCH KULTUR-

MILJÖVÅRDSÅTGÄRDER (NOKÅS) 

SAMT ÄDELLÖVSKOGSBRUK

Efterfrågan på Stöd till natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder (Nokås) 
har under 2020 varit låg. Det 
beror främst på att många av de 
åtgärder som tidigare genom-
fördes med Nokås-stödet under 
året istället genomfördes med 
stödet Skogens miljövärden inom 
Landsbygdsprogrammet.

Den låga efterfrågan på Nokås-
stöd gav utrymme för ökad volym 
inom Stöd till ädellövskogsbruk. 
Många skogsägare har genom stödet 
till ädellövskogsbruk fått möjlighet 
att plantera ädellövskog på mark 
där det tidigare framför allt stått 
gran. Intresset för att odla andra 
trädslag än gran ökar när granen 

återkommande drabbas av stormar 
och granbarkborre. Anslaget för 
utbetalning utnyttjades fullt ut 2020, 
vilket var en relativt stor ökning 
jämfört med 2019.

Skogsstyrelsen har sedan 2019 
arbetat med en åtgärdsplan för att 
öka intresset för stöden Nokås och 
ädellövskogsbruk och den ökning av 
antalet stödansökningar vi såg redan 
under andra halvåret 2019 fortsatte 
även under år 2020. 855 ansökningar 
om stöd inkom under 2020, att jäm-
föra med 814 ansökningar 2019. Se 
vidare tabeller 10:2, 10:3 och 10:4.

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

Stöd Benämning Syfte

Stöd till natur- och kultur- 
miljö vårdsåtgärder

Nokås Bidrar till miljömålet levande skogar genom stöd till naturvårdande 
skötsel av natur- och kulturvärden i frivilliga avsättningar.

Stöd till ädellövskogsbruk Ädellövskogsbruk Kompenserar skogsägare för merkostnader vid föryngring av ädellöv-
skog, 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 natur-
vårdande skötsel av natur- och kulturvärden, kompetensutveckling och 
samarbete inom miljö.

Foto: Most Photos
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”Många skogsägare 
har genom stödet till 
ädellövskogsbruk fått 
möjlighet att plantera 
ädellövskog på mark 
där det tidigare fram
för allt stått gran.”
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LANDSBYGDSPROGRAMMET 

2014–2020 (LBP)

Stöden inom Landsbygdsprogrammets 
programperiod 2014–2020 öppnades 
för ansökningar under våren 2016. 
Inledningsvis var intresset för stöden 
mycket stort, men särskilt under 
2018 gick intresset för stödet Skogens 
miljövärden ner. Det berodde troligen 
på den rådande situationen med stora 
angrepp av granbarkborre, som såväl 
Skogsstyrelsens rådgivare som 
skogsägarna behövde prioritera.

Under 2019 ökade vi marknads-
föringsinsatserna för Skogens miljö-
värden. Därefter har intresset för 
stödet återigen ökat.

Under våren gjordes en program-
ändring där budgeten för samtliga 
våra stöd inom Landsbygdsprogram-
met minskades. Orsaken var att det 
behövdes mer pengar till miljöersätt-
ningar riktade till betesmarker inom 
programmet. Det har medfört att inga 
utlysningar inom stödet till kompe-
tensutveckling gjorts under 2020.

Under sommaren föreslog 
Jordbruksverket i ett regeringsupp-
drag[2] att skogliga stöd inte skulle 
ingå i den planerade förlängningen 
av Landsbygdsprogrammet för åren 
2021–2022. Skogsstyrelsen för-
beredde då höstens arbete utifrån 
att stöden skulle avslutas. Sent i 
december kom sedan beskedet att 

2  Jordbruksverket. Yttrande 2020-07-09, Dnr 3.2.17-11259/2020, Svar på beställning om underlag inför programändring för förlängningsåren 2021-2022.

programperioden förlängs 2021–
2022 även för de skogliga stöden 
kompetensutveckling och Skogens 
miljövärden (inklusive rådgivning). 
Skogsstyrelsen har inlett plane-
ringen för hur stöden ska hanteras 
under 2021 och 2022. Stöden till 
samarbete och återställande av ska-
dad skog stängs efter 2020.

Skogens miljövärden  

– LBP 2014–2020

Total budget för stödet är 113 mnkr. 
Stödet ges i form av fasta ersättningar 
per hektar, löpmeter eller per styck. 
Se tabell 10:5.

Av de enskilda markägare som 
sökt och beviljats stödet Skogens 
miljövärden är 23 procent kvinnor 
och 77 procent män. Se tabell 10:6. 
Könsfördelningen bland de enskilda 
markägarna är 38 procent kvinnor 
och 62 procent män. Kvinnor är med 
andra ord en underrepresenterad 
grupp bland dem som söker stödet 
Skogens miljövärden. Vi saknar i 
nuläget en förklaring till varför det 
är så. Juridiska personer (företag, 
kommuner, kyrkan med flera) utgör 
19 procent av det totala antalet 
sökande. 

Stöd för kompetensutveckling  

– information LBP 2014–2020

Med information avses kortare akti-
viteter som skogsdagar, skogskvällar  
och deltagande i mässor. Även 
fram tagande av broschyrer, film och 
webbinformation ryms inom stödet. 
Målgruppen ska vara ”verksamma 
i skogsbruket”. Skogsstyrelsen har 
i handlingsplanen för programmet 
identifierat sju ämnesområden som 
stödet prioriteras till. I tabell 10:7 
redovisas hur beviljade ansökningar 
fördelas på dessa ämnesområden. 
Den totala budgeten för stödet under 
2014-2020 var 12 mnkr.

Stöd för kompetensutveckling  

– utbildning LBP 2014–2020

Med utbildning avses kurser, studie-
resor och workshops. De utlysningar 
som Skogsstyrelsen planerat under 
2020 ställdes in efter vårens ovän-
tade programändring där budgeten 
drogs in. I tabell 10:8 redovisas totalt 
beviljade ansökningar fördelade på 
ämnesområde sedan stödet öppnade 
2016. Budget för stödet är 63 mnkr.

Stöd för rådgivning LBP 2014–2020

Rådgivning ges direkt till skogsägaren 
på den egna fastigheten med syfte 
att ge råd om naturvårdande skötsel 
i frivilliga avsättningar. Skogsägaren 
får ett rådgivningskvitto och kan 
sedan söka stödet Skogens miljövär-
den för att utföra åtgärderna. Rådgiv-
ningen genomförs helt av Skogssty-
relsen i egen regi. Budget för stödet 
är 27,5 mnkr. Se tabell 10:9.

Stöd för samarbete inom miljö  

LBP 2014–2020

Syftet med stödet är att öka sam-
arbetet mellan skogsbrukare och 
organisationer för att ta hänsyn till 
landskapsperspektivet, natur- och 
kulturmiljöer och den biologiska 
mångfaldens olika förutsättningar 
och behov över ett större område,  
till exempel by, kommun eller 
vattenavrinningsområde. Intresset 
för stödet har varit svagt då det 
upplevs som administrativt krångligt 
att söka. Efter programändringar 
under 2019 och 2020 har budgeten 
sänkts från 50,4 mnkr till 32,8 mnkr. 
I Landsbygdsprogrammet anges ett 
antal prioriterade ämnesområden att 
samarbeta kring.

Stödet Skogens miljövärden ges bland 
annat för att röja och rensa stenmurar.
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TA B E L L 1 0 : 2 .  B E V I L J A D E  O C H  U T B E TA L A D E  ST 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 ,  T K R

 
TA B E L L 1 0 : 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 AS,  H E KTA R

 
TA B E L L 1 0 : 4 .  Ä D E L L Ö VS KO G ,  F Ö R D E L N I N G  P Å  Å TG Ä R D E R ,  H E KTA R

2020 2019 2018

Stödform Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Nokås 7 193 6 442 5 770 6 042 10 092   7 372  

Ädellöv 28 042 19 031 23 349 13 842 18 021 13 979

Summa 35 235 25 473 29 119 19 884 28 113 21 351

2020 2019 2018

Miljövärde Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Biologisk mångfald 148 118 84 311 382 380

Vattenmiljö 1 1 2 34 58 10

Kulturmiljö 9 12 2 3 6 17

Biologiskt kulturarv 1 4 0 8 24 21

Landskapsbild/friluftsliv 46 56 52 47 54 31

Övrigt 191 144 89 76 31 29

Summa 396 335 229 479 555 488

2020 2019 2018

Åtgärd Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade Beviljade Utbetalade

Föryngring 339 882  899  283 232 769

Gräsrensning 51 52  80 68 135 150

Hjälpplantering 28 28  43 29 38 14

Stängselvård 108 113 156 109 55 33

Övrig återväxtvård 177 165 139 63 68 88

Röjning 1 497 1 641 1 755 1 463 1 545 1 290

Nyanläggning 301 169 242 215 243 177

Framgallring 4 1  6  11 1 5

Nedtagning av stängsel 894 160 126  89 107 113

Summa 3 399 3 211 3 446 2 330 2 424 2 639

KAPITEL 10:  EKONOMISKT STÖD

 
TA B E L L 1 0 : 5 .  ST Ö D E T S KO G E N S  M I L J Ö V Ä R D E N ,  B E V I L J AT F Ö R  O L I K A Å TG Ä R D E R

Miljövärde

Beviljat stöd Totalt Totalt belopp (kr)

2020 2019 2018 2017 2016 2016-2020 2016-2020

Gallra fram lövrik skog, hektar 463 399 241 457 205 1 764 14 069 989

Gallra fram ädellövskog, hektar 59 65 100 90 63 377 2 226 600

Naturvårdsbränning, hektar 271 354 315 127 570 1 636 15 411 900

Rensa kulturmiljö, styck 398 184 305 0 63 950 522 818

Rensa stenmur, meter 0 9 521 0 0 0 9521 53 918

Skapa våtmark, hektar 7 8 9 8 5 37 412 500

Skötsel av natur- & kulturmiljö, hektar 2 348 3 385 2 503 1 185 668 10 089 85 998 315

Summa 118 696 040
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TA B E L L 1 0 : 6 .  S KO G E N S  M I L J Ö V Ä R D E N 

Beviljade ansökningar  
2016–2020 Antal

Enskilda markägare kvinnor 412

Enskilda markägare män 1 363

Bolag, stiftelser med mera 431

Summa 2 206

 
TA B E L L 1 0 : 9.  ST Ö D  F Ö R  R Å D G I V N I N G  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

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

 
TA B E L L 1 0 : 8 .  ST Ö D  F Ö R  KO M P E T E N S U T V EC K L I N G 

 
U T B I L D N I N G  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

TA B E L L 1 0 : 1 0.  ST Ö D  F Ö R  SA M A R B E T E  
I N O M  M I L J Ö  L B P  2 0 1 4 – 2 0 2 0

Stöd
Beviljat mnkr 

2020-12-31
Förväntat  

antal deltagare* 

Rådgivning om Skogens miljövärden 26,6 4 380

Fortbildning av rådgivare 0,6 45

Prioriterat område
Antal 

projekt
Beviljat mnkr, 

2020-12-31

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 7 3,7

Förebygga effekter av klimatpåverkan 1 0,9

Minskad försurning 0 0

Ökad biologisk mångfald i skogen 2 0,6

SUMMA 24 12,4

Prioriterat område
Antal 

projekt
Beviljat mnkr, 

2020-12-31

Minska markskador 7 10,0

Viltstam i balans 6 8,9

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

Minskad försurning 1 1,9

Ökad biologisk mångfald i skogen 6 17,3

SUMMA 33 56,4

Prioriterat område
Antal 

projekt
Beviljat mnkr, 

2020-12-31

Gränsutmärkning 3 10,8

Viltförvaltning 4 5,7

Adaptiv skogsskötsel 8 13,7

Vattenförvaltning 0 0

Planering och projektering  
av skogsbilvägar 1 2,0

SUMMA 16 32,2

*) Förväntat antal deltagare är det antal som sökande angivit i ansökan. Uppgifter om det 
faktiska utfallet finns först när sökande slutfört projektet och ansöker om utbetalning.

TA B E L L 1 0 : 1 1 .  H A N D L Ä G G N I N G ST I D E R  F Ö R  ST Ö D Ä R E N D E N

Genomsnittlig handläggningstid, antal dagar Antal dagar

Stöd 2020 2019 2018 Mål

Nokås/Ädellövskogsbruk - ansökan om stöd * 84 120 90 dagar

Nokås/Ädellövskogsbruk - ansökan om utbetalning * 32 39 60 dagar

Skogens miljövärden - ansökan om stöd (LBP) 137 222 371 80% inom 180 dagar

Skogens miljövärden - ansökan om utbetalning (LBP) 70 96 115 80 % inom 120 dagar

Samarbete och kompetensutveckling - ansökan om stöd (LBP) 169 173 161 80% inom 180 dagar

Samarbete och kompetensutveckling - ansökan om utbetalning (LBP) 107 116 141 80 % inom 120 dagar

*) En ny version av handläggarstöd har införts under 2020. Det finns ännu ingen rapport utvecklad för att mäta handläggningstid.
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TA B E L L 1 0 : 1 3 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  E KO N O M I S KT ST Ö 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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 28 28 24

Årsarbetskraft, män 13 12 11

Årsarbetskraft, kvinnor 15 16 13

Intäkter av anslag 1:2 6 738 6 472 4 939

Intäkter av anslag 1:1 (LBP behörig myndighet) 13 789 13 633 13 196

Intäkter av anslag 1:1 (Övrigt) 12 601 8 546 6 218

Övriga intäkter 151 383 355

Kostnader -33 279 -29 034 -24 708

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering av bidrag anslag 1:2 36 322 62 072 52 253

Lämnade bidrag -36 322 -62 072 -52 253

KAPITEL 10:  EKONOMISKT STÖD

HANDLÄGGNINGSTIDER

Generellt har handläggningstiderna 
för de stora volymerna stödärenden  
(Nokås/ädellöv och Skogens miljö-
värden) minskat kraftigt de senaste 
åren, se tabell 10:11. Handläggnings-
tiderna påverkas av ett flertal faktorer. 
Stöden inom Landsbygdsprogram-
met hanteras i form av utlysningar 
och ansökningsomgångar. Det 
innebär automatiskt en längre 
handläggningstid. 

Handläggningen påbörjas inte 
förrän samtliga ansökningar från 
en utlysning/ansöknings omgång 
inkommit då de konkurrerar om 
samma utlysta stödbelopp. En ut -
lysning/ansökningsomgång är  
cirka tre månader lång. 

Kvalitén på ansökningarna 
påverkar också handläggningstiden. 
Skogsstyrelsen förbättrar löpande 
blanketter, e-tjänster och instruktio-
ner för att underlätta för sökande att 
göra rätt från början och minska 
behovet av kompletteringar.

EXTERNA REVISIONER 2020

Under året har stöden inom Lands-
bygdsprogrammet varit föremål för 
två revisioner:

• EU:s revisionsrätt gjorde under 
sommaren en så kallad effektivi-
tetsrevision. Granskningsfrågan 
löd: ”Har EU:s åtgärder och finan-
siering till stöd för skogsbruket  
skyddat den biologiska mångfalden 
och hanterat klimatförändringarna?”.  
Revisionen genomfördes i form 
av en enkät och svaret lämnades 
i september. Någon återkoppling 
har ännu inte kommit. 

• Jordbruksverkets internkontroll 
gjorde under året en kontroll 
av Skogsstyrelsens IT-säkerhet. 

Skogsstyrelsen ska enligt avtalet 
med Jordbruksverket, som regle-
rar arbetet med Landsbygdspro-
grammet, uppfylla ett antal villkor.  
 
Vid revisionen konstaterades att 
Skogsstyrelsen hade två brister: 

• Skogsstyrelsens rutin för rappor-

tering av IT-incidenter behövde 

uppdateras så att incidenter som 

kan påverka Jordbruksverkets 

system även ska rapporteras 

till Jordbruksverket. (Systemen 

är sammanlänkade då Skogs-

styrelsens stödhandläggning  

sker i Jordbruksverkets system). 

• Skogsstyrelsen behöver införa 

återkommande utbildning i infor-

mationssäkerhet för all personal. 

Att utbilda endast vid nyanställ-

ning är inte tillräckligt.

Skogsstyrelsen har tagit fram en plan 
för att åtgärda bristerna.

Skogsstyrelsen förbättrar löpande blan-
ketter, e-tjänster och instruktioner för att 
underlätta för de som söker stöd.
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 KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn enligt skogsvårdslagen, miljöbalken, lagen om 
virkesmätning och timmerförordningen. Handläggning av avverkningsärenden, med 
efterföljande tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken, tillhör Skogsstyrelsens 
mest omfattande arbetsuppgifter.

Skogsvårdslagen anger de 
grundläggande reglerna för 
skogens skötsel. Särskilda 

regler finns för avverkning i  
fjällnära skog och ädellövskog. 
Utöver tillsynen enligt skogsvårds-
lagen och miljöbalken har Skogs-
styrelsen även ansvaret för tillsyn 
enligt virkesmätningslagen och 
timmerförordningen.

ÄRENDEHANDLÄGGNING 

Handläggning av avverkningsärenden

Skogsstyrelsen får kännedom om 
planerade avverkningar genom de 
avverkningsanmälningar och ansök-
ningar 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 Riksantikvarie-
ämbetet. En sammanvägd bedöm-
ning av tillgänglig geodata och den 
hänsyn som redovisats i anmälan eller 
ansökan avgör om Skogsstyrelsen ini-
tierar tillsyn i det aktuella ärendet. 

En liten andel, cirka 10 procent, av 
de avverkningsärenden som anmäls till 
Skogsstyrelsen handläggs automatiskt.

Ökad automatgranskning ger mer 
tid för ärenden där vi ser att behovet 
av manuell granskning är stort. 
Skogsstyrelsen har därför påbörjat 
ett större utvecklingsarbete genom 
projektet Ändamålsenlig ärende-
handläggning. Projektets syfte är att 
ta fram ett urvalssystem som ska 
möjliggöra att manuell granskning 
och handläggning endast genomförs 
på en mindre andel av inkommande 
avverkningsärenden. Målet är att fri-
göra resurser till annan verksamhet, 
bland annat tillsyn. 

Under 2020 inkom något fler 
anmälningar och ansökningar om 
tillstånd till avverkning än under 
2019. Av dessa anmälningar och 
ansökningar gällde 64 589 stycken 
(64 451 stycken år 2019) föryng-
ringsavverkning, medan 2 774 
stycken (2 786 stycken år 2019) 

avsåg avverkning för annat ändamål 
än virkesproduktion samt avverk-
ning för att utveckla och bevara 
natur- och kulturmiljövärden.  
Se tabell 11:1 på nästa sida.

Skogsstyrelsen har även ansvaret för tillsyn 
enligt virkesmätningslagen och timmerför-
ordningen.

ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

K A P I T E L  1 1
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Markägare/
Ombud

Markägare/
Ombud

Anmälan/
ansökan

Automatiserad
handläggning

Urval för manuell
handläggning

Slutlig
handläggning

Manuell
handläggning

Ändamålsenlig ärendehandläggning Utredning av 
tillsynsärende

Ökad automatgranskning ger mer tid för ärenden där vi ser att behovet av manuell granskning 
är stort. Skogsstyrelsen har därför påbörjat ett större utvecklingsarbete genom projektet  
Ändamålsenlig ärendehandläggning. 



 

”Under 2020 
inkom något fler 
anmälningar 
och ansökningar 
om tillstånd till 
avverkning än 
under 2019. ”
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Ansökningar om dispens från  

sexveckorsregeln på grund av  

skogs skador

Den torra sommaren 2018 inne-
bar stora granbarkborreangrepp i 
framförallt Götaland. Angreppen 
fortsatte även 2019 och under 2020 
var problemen stora även i Svealand. 
Skogsstyrelsen har sedan ett flertal 
år tillbaka beslutat om bekämp-
ningsområden i de delar av Sverige 
där problemen med granbarkborre 
varit störst. Skogsstyrelsens styrelse 
beslutade i februari 2020 om en 
förändring av bekämpningsområde-
nas utbredning utifrån den rådande 
skadesituationen. Förändringen 
innebar att bekämpningsområdet 
i södra Sverige utökades samtidigt 
som bekämpningsområdet i norra 
Sverige togs bort. 

Skogsstyrelsen har i och med de 
stora problemen med granbarkborre 
hanterat en stor mängd ärenden 
initierade på grund av insektsskador. 
Normalt får en avverkning inte 
påbörjas innan sex veckor passerat 
från det att anmälan om avverkning 
inkommit till Skogsstyrelsen. Under 
2020 har vi gett dispens från denna 
regel och tillåtit att avverkning 
påbörjats tidigare i 17 procent av de 
anmälda avverkningarna. I region 
Syd och Mitt, där problemen med 
granbarkborre är störst, är siffran 26 
procent respektive 18 procent. I 
region Nord där problemen med 
granbarkborre är mindre och där 
ingen storm inträffat, är denna siffra 
betydligt lägre, strax över en 
procent. Se tabell 11:2. 

Handläggning av ansökningar om 

avverkning i fjällnära skog 

Under 2020 har 373 ansökningar om 
föryngringsavverkning, avverkning 
för annat ändamål och avverkning 
för att bevara och utveckla natur-
värden eller för att möjliggöra 

TA B E L L 1 1 : 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 RY N G R I N G SAV V E R K N I N G

Resultat 2020
Medel 

2017-2019 2019 2018 2017

Anmälningar och ansökningar  
om föryngringsavverkning 64 589 64 119 64 451 66 439 61 466

TA B E L L 1 1 : 2 .  A N D E L A N S Ö K N I N G A R  O M  D I S P E N S  F R Å N  
6 -V EC KO R S R EG E L N  AV A N TA L E T AV V E R K N I N G SA N M Ä L N I N G A R ,  %

Resultat 2020 2019 2018 2017

Region Syd 26 26 9 3

Region Mitt 18 16 4 3

Region Nord 1 2 2 2

Totalt 17 16 5 3

på mellan 450 och 600 kronor per 
ärende mellan åren 2018 och 2020. 
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 under de senaste tre 
åren. Se tabell 11:3.

E-tjänster 

Skogsstyrelsen samarbetar sedan 
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 
2016. Förutom avverknings- och 
samrådsärenden till Skogsstyrel-
sen kan även forn lämnings- och 

TA B E L L 1 1 : 3 .  KO ST 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

2020 2019 2018

Anmälan om avverkning och anmälan om samråd 478 603 514

Ansökan om avverkning 5 382 5 019 4 266

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

försöksverksamhet i fjällnära skog 
kommit in till Skogsstyrelsen. Det 
är fler ansökningar än 2019 då 273 
ansökningar kom in till Skogsstyrel-
sen. Den sammanlagda arealen på 
de inkommande ansökningarna har 
under samma period ökat markant, 
från 3 300 till 14 451 hektar. 

Under år 2020 meddelades 

• 134 beslut om tillstånd till avverkning, 

• 18 beslut om tillstånd till viss avverk-

ning, men med begränsningar och 

• 55 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. 

Handläggning av ansökningar  

i ädellövskog

Under 2020 har 317 ansökningar  
om tillstånd till avverkning i 

ädellövskog kommit in till Skogssty-
relsen. Nästan alla dessa gällde 
föryngringsavverkning i de tre 
sydligaste länen Skåne, Blekinge och 
Halland. Dessutom inkom enstaka 
ansökningar om avverkning för att 
lägga om markanvändningen till 
annat ändamål än virkesproduktion. 
Samtliga ansökningar som kommit 
in under året har beviljats. I beslut 
om tillstånd till föryngringsavverk-
ning villkoras hur avverkning och 
föryngring ska genomföras. 

Handläggningstider och kostnader  

för handläggning

När en anmälan om avverkning är 
inlämnad till Skogsstyrelsen har 
myndigheten sex veckor på sig att 
handlägga anmälan innan det är 
tillåtet att påbörja avverkningen. För 
det stora flertalet anmälningar som 
kommer in är sex veckor tillräckligt 
lång tid för handläggning. En del 
ärenden kräver däremot mycket 
arbete, exempelvis fältbesök och 

Under 2020 har 317 ansökningar om tillstånd till avverkning i ädellövskog kommit in till Skogsstyrelsen. Nästan alla dessa gällde föryngrings-
avverkning i de tre sydligaste länen Skåne, Blekinge och Halland. 
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kontakter med andra myndigheter,  
vilket gör det svårt att hinna med 
hela handläggningen inom de 
angivna sex veckorna. 

Under 2020 var det i genomsnitt 
cirka 360 ärenden per månad som 
ännu inte fått status ”handlagt”  
sex veckor efter att anmälan om 
avverkning kommit in till Skogssty-
relsen. Siffrorna från tidigare år är 
tyvärr ej tillförlitliga då vi tidigt 
under 2020 upptäckte ett fel i 
statistiken. Siffran går inte att söka 
ut i efterhand. 

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 under 
snöfria förhållanden. Den åttonde 

januari 2020 pågick handläggning 
i 379 ansökningar om avverkning 
i fjällnära skog och i 74 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 450 och 600 kronor per 
ärende mellan åren 2018 och 2020. 
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 under de senaste tre 
åren. Se tabell 11:3.

E-tjänster 

Skogsstyrelsen samarbetar sedan 
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 
2016. Förutom avverknings- och 
samrådsärenden till Skogsstyrel-
sen kan även forn lämnings- och 

Under 2020 avslogs 55 ansökningar om 
avverkning i fjällnära skog.

TA B E L L 1 1 : 3 .  KO ST 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

2020 2019 2018

Anmälan om avverkning och anmälan om samråd 478 603 514

Ansökan om avverkning 5 382 5 019 4 266
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ädellövskog kommit in till Skogssty-
relsen. Nästan alla dessa gällde 
föryngringsavverkning i de tre 
sydligaste länen Skåne, Blekinge och 
Halland. Dessutom inkom enstaka 
ansökningar om avverkning för att 
lägga om markanvändningen till 
annat ändamål än virkesproduktion. 
Samtliga ansökningar som kommit 
in under året har beviljats. I beslut 
om tillstånd till föryngringsavverk-
ning villkoras hur avverkning och 
föryngring ska genomföras. 

Handläggningstider och kostnader  

för handläggning

När en anmälan om avverkning är 
inlämnad till Skogsstyrelsen har 
myndigheten sex veckor på sig att 
handlägga anmälan innan det är 
tillåtet att påbörja avverkningen. För 
det stora flertalet anmälningar som 
kommer in är sex veckor tillräckligt 
lång tid för handläggning. En del 
ärenden kräver däremot mycket 
arbete, exempelvis fältbesök och 

Under 2020 har 317 ansökningar om tillstånd till avverkning i ädellövskog kommit in till Skogsstyrelsen. Nästan alla dessa gällde föryngrings-
avverkning i de tre sydligaste länen Skåne, Blekinge och Halland. 
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markavvattnings ärenden lämnas  
in till länsstyrelsen via tjänsten.  
I nuläget har elva planeringssystem 
anslutit sig till Skogs ärenden för före-
tag. Dessa system används av ungefär 
85 företag.

Andelen avverkningsanmälningar 
och ansökningar om avverknings-
tillstånd som kommit in via e-tjäns-
ter var under 2020 nästan 83 
procent. Det innebär en ökning med 
drygt en procentenhet jämfört med 
2019. E-tjänsterna minskar de 
administrativa kostnaderna för både 
företaget som skickar in ärendet och 
för Skogsstyrelsen, jämfört med 
pappersblanketter. Skogsstyrelsen 
har två tjänster för digital inlämning 
av anmälningar och ansökningar. 
Tjänsten Skogsärenden för företag 
används främst av större bolag, 
skogsägarföreningar och sågverkens 
inköpsorganisationer medan Mina 
sidor riktar sig till mindre företag 
och enskilda skogsägare. Se figur 11:4.

F I G U R  1 1 : 4 .  F Ö R D E L N I N G  AV V E R K N I N G S Ä R E N D E N  2 0 2 0,  %

Registreringsmetoder Andel

Mina Sidor 7 

Blanketter 17 

Skogsärenden för företag 76 

Andel anmälningar och ansökningar om avverkning 
under 2020 fördelat på registreringsmetoder. 

TILLSYN

Samlad tillsynsplan

Sedan 2017 upprättar Skogsstyrelsen 
årligen en samlad tillsynsplan som 
omfattar myndighetens alla tillsyns-
områden, 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. 

Planen grundas på en behovsutred-
ning som avser kommande tre år, 
men uppdateras årligen. Att ha en 
tillsynsplan är ett krav i förordningen 
(2016:349) om Skogsstyrelsens  
planering, uppföljning och utvärde-
ring av tillsyn.

I tillsynsplanen beskrivs mål  
med tillsynen, prioriteringar, till-
synsinsatser för året, resursåtgång 
samt uppföljning och utvärdering av 
tillsynsverksamheten.

Varje år prioriterar Skogsstyrelsen 
några områden inom objektstillsynen 

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 47 54 53

Årsarbetskraft, män 30 36 34

Årsarbetskraft, kvinnor 17 18 19

Intäkter av anslag 1:1 48 504 53 252 47 233

Övriga intäkter 472 848 392

Kostnader -48 976 -54 100 -47 625

Resultat 0 0 0

TA B E L L 1 1 : 5 .  V E R KSA 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 .  
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

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

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN
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TILLSYN

Samlad tillsynsplan

Sedan 2017 upprättar Skogsstyrelsen 
årligen en samlad tillsynsplan som 
omfattar myndighetens alla tillsyns-
områden, 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. 

Planen grundas på en behovsutred-
ning som avser kommande tre år, 
men uppdateras årligen. Att ha en 
tillsynsplan är ett krav i förordningen 
(2016:349) om Skogsstyrelsens  
planering, uppföljning och utvärde-
ring av tillsyn.

I tillsynsplanen beskrivs mål  
med tillsynen, prioriteringar, till-
synsinsatser för året, resursåtgång 
samt uppföljning och utvärdering av 
tillsynsverksamheten.

Varje år prioriterar Skogsstyrelsen 
några områden inom objektstillsynen 

i skogsvårdslagen och miljöbalken 
och preciserar miniminivåer för ett 
antal aktiviteter. 

De områden som pekades ut med 
miniminivåer för aktiviteter inför 
2020 var områden med behov av till-
syn enligt behovsutredningen från 
2019. Miniminivåerna driver mot 
att samtliga distrikt arbetar med de 
prioriterade tillsynsområdena, vilket 
samtidigt leder till en mer enhetlig 
tillsyn. 

Prioriterade områden inom 
objektstillsynen som preciserats med 
miniminivåer under 2020 var antal

• beslut om hänsyn till hänsynskrävande 

biotoper och skyddszoner enligt skogs-

vårdslagen eller miljöbalken

• beslut om hänsyn till kulturmiljövården 

enligt skogsvårdslagen 

• beslut om hänsyn till rennäringen

• beslut om åtgärder mot skadliga 

insekter

• avsyningar av beslut (uppdelade  

i tre miniminivåer) 

• tillsyn av biotopskyddsområden

Sex miniminivåer av åtta nåddes till 
fullo. Det saknades endast ett beslut 

om hänsyn till kulturmiljövården 
enligt skogsvårdslagen för att den 
miniminivån skulle nås. Däremot 
saknades fler beslut för att nå mini-
minivån för beslut om åtgärder mot 
skadliga insekter. 

Inom systemtillsynen enligt miljö-
balken prioriterades askåterföring 
och skogsgödsling. I arbetet med 
lagen om virkesmätning priorite-
rades tillsyn av mätmetoder för att 
mäta primärt skogsbränsle. Dess-
utom prioriterades inom timmer-
förordningen importörer av trä- och 
pappersprodukter samt handlare. 
En viss ökning prioriterades inom 
tillsyn av produktion och saluföring 
av skogsodlingsmaterial efter att 
kraven på dokumentation, vars efter-
levnad kontrolleras vid tillsynen, har 
ändrats och gjorts mer tydliga. 

Tillsynsplanen bedöms, utifrån 
den uppföljning som gjorts, bidra till 
ökad enhetlighet, ökad transparens 
och tydlighet kring Skogsstyrelsens  
tillsyn. Förutom de mätbara 
effekterna av tillsynsplanen bidrar 
den till bättre struktur och tydlighet 
kring prioritering inom arbetet med 
tillsyn.

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 47 54 53

Årsarbetskraft, män 30 36 34

Årsarbetskraft, kvinnor 17 18 19

Intäkter av anslag 1:1 48 504 53 252 47 233

Övriga intäkter 472 848 392

Kostnader -48 976 -54 100 -47 625

Resultat 0 0 0

TA B E L L 1 1 : 5 .  V E R KSA 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 .  
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

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

Det är viktigt att de som möter Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet bemöts på ett likartat sätt oberoende av var i landet åtgärden vidtas. 

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN
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Objektstillsyn enligt skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen bedömer utifrån 
tidigare års utförda tillsyn att en viss 
mängd tillsynsaktiviteter, exempel-
vis beslut om hänsyn och kontroller 
av återväxter, behövs för att upprätt-
hålla en acceptabel nivå på lagefter-
levnaden. Denna tillsyn kan grovt 
delas in i två delar, före respektive 
efter avverkning.

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

Det totala antalet beslut har 
återigen ökat under 2020 efter att 
tillfälligt ha minskat under 2019.  
Se diagram 11:6 och tabell 11:7.  
Antalet beslut varierar däremot 
fortfarande kraftigt mellan distrikt, 
precis som tidigare år. 2020 fattades  
mellan fem och 97 beslut per distrikt. 
Variationen mellan distrikt beror 
dels på olikheter i skogen, men också 
på skillnader i arbetssätt mellan 
Skogsstyrelsens distrikt. Att öka 
enhetligheten är viktigt utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det är 
viktigt att de som möter Skogsstyrel-
sen som tillsynsmyndighet bemöts 
på ett likartat sätt oberoende av var i 
landet åtgärden vidtas.

I tillsynsplanen fanns även för 2020 
krav på att ett visst antal av besluten 
om miljöhänsyn skulle vara riktade 
mot faktorer där ett stort behov 
av tillsyn pekats ut i behovsutred-
ningen. För 2020 var det hänsyns-
krävande biotoper, skyddszoner och 
kulturmiljöer. 2020 års minimi nivå 
för antal förelägganden och förbud 
riktade mot skyddszoner och hän-
synskrävande biotoper nåddes till 
fullo och endast ett beslut saknades 
för att nå upp till miniminivån för 
beslut riktade mot kulturmiljöer.

Skogsstyrelsen har ambitionen att 
arbeta mer aktivt med rennäringsfrå-
gor. Därför skulle Skogsstyrelsen 
enligt tillsynsplanen fatta minst 14 
beslut på åtta berörda distrikt under 
2020. Skogsstyrelsen fattade totalt 
19 beslut som berörde samtliga åtta 
distrikt och nådde därmed målet. 
Det är en ökning med 13 beslut 
jämfört med 2019 vilket visar på att 
åtgärderna som vi vidtagit, exempel-
vis kompetensutveckling för 
handläggare, förstärkt specialiststöd 
och tillfällen för erfarenhetsutbyten  
för handläggare har gett effekt.

Även om myndigheten har nått 
det uppsatta målet för 2020 behöver 
vi fortsätta fokusera på rennärings-
frågor och fortsätta arbeta för att 
stärka medarbetarnas kompetens i 
ämnet samt utveckla det interna 
stödet till handläggarna. 

TA B E L L 1 1 : 7.  
T I L L SY N  E N L I GT S KO G SV Å R D S L AG E N

Antal 2020
Medel 

2017–2019 2019 2018 2017

Vägledningar och kommunikation 
om skogsvård och avverkning 320 456 161 564 645 

Vägledningar miljöhänsyn och 
hänsyn till rennäringen 453 2 195 2 220 1 877 2 488 

Förelägganden om skogsvård 93 132 103 102 190

Förelägganden och förbud  
miljöhänsyn* 593 433 398 458 442

Åtalsanmälningar 55 27 33 23 26

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

Skogsstyrelsen har ambitionen att arbeta 
mer aktivt med rennäringsfrågor. 

Arbetet med granbarkborrebekämpning 
prioriterades i tillsynsplanen för 2020.

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN

Förbud/förelägganden enligt 30-31§§ 
skogsvårdslagen, 12 kap. 6 § miljöbalken.
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På grund av de kraftiga granbark-
borreskadorna som uppkommit med 
start under 2018, prioriterade Skogs-
styrelsen även arbete för att bekämpa 
skadliga insekter i tillsynsplanen för 
2020. För att öka fokus på kontroller 
enligt 29§ i skogsvårdslagen så prio-
riterades arbetet med att fatta några 
beslut om åtgärder under 2020. 
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Ett beslut innebär att skogsägaren 
får ett föreläggande om att åtgärda 
angripet virke inom en viss tid. Men 
innan Skogsstyrelsen fattar ett beslut 
om ett föreläggande får skogsägaren 
ett brev, en så kallad kommunicering, 
där vi berättar att vi sett angrepp 
som skogsägaren behöver åtgärda. 
Dessa kommuniceringar har i de 
flesta fall lett till att skogsägarna  
vidtagit åtgärder och Skogsstyrelsen 
har därför inte behövt fatta beslut. 
Bland annat av den anledningen har vi 
inte nått upp till ambitionen i antal 
beslut i tillsynsplanen, men likväl 
nått vårt syfte med effekt i skogen. 

Upphörande av användning  

av vägledningar

I mars 2020 slog högsta förvaltnings-
domstolen fast i en dom att Skogs-
styrelsens vägledningar är att 
betrakta som ett beslut, men att  
vägledningarna inte går att överklaga 
på grund av hur de är formulerade. 
Med anledning av domen har 
Skogsstyrelsen sett över sitt arbets-
sätt och upphör med att använda 
vägledningar som verktyg. I ärenden 
kommer vi i fortsättningen att vid 
behov använda oss av beslut. 

Arbete inför att upphöra med  

registrering av nyckelbiotoper 2021

Skogsstyrelsen har utrett om myn-
digheten ska fortsätta registrera 
nyckelbiotoper i samband med att 
skogsägaren gör en avverknings-
anmälan. Under utredningens gång 
identifierades en rad frågetecken 
med arbetssättet. Detta resulterade 
bland annat i ett projekt för att  
ta fram ett utvecklat arbetssätt,  
Utredning av tillsynsärenden.

Projektets syfte var att tydliggöra 
hur en utredning av ett tillsyns-
ärende ska ske allsidigt och tillvarata 
behoven utifrån det enskilda ärendets 
beskaffenhet. Utgångspunkten var 

gällande regelverk och vilka under-
lag och vilken dokumentation av 
olika värden som krävs för den slut-
liga handläggningen av ett enskilt 
tillsynsärende. Arbetssättet ska även 
vara tydligt beskrivet och upplevas 
av handläggarna på Skogsstyrelsen 
som ett förbättrat stöd. 

Genom en tydlig beskrivning av 
arbetssätt ökar transparensen, vilket 
också leder till ökat förtroende i 
omvärlden för tillsynsverksamheten. 
Under året som gått har fyra delar i 
arbetssättet tagits fram och kommer 
att användas från och med 1 januari 
2021. De fyra delarna är Generell 
utredningsmetodik, Utredning av 
tillståndsärende inom fjällnära skog, 
Utredning av naturvärden (hänsyns-
krävande träd, buskar och död ved 
och hänsynskrävande biotoper) och 
Principer för handläggning när område 
kan omfattas av formellt skydd. Fler delar 
i arbetssättet kommer att tas fram.

Objektstillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken sker i 
första hand i form av samråd enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken. I föreskrif-
terna finns beskrivet vilka åtgärder 

Arbetet inför att upphöra med registrering av nyckelbiotoper 2021 har resulterat i ett nytt 
arbetssätt för utredning av tillsynsärenden.

FAKTA OM VÄGLEDNING  
OCH BESLUT

Vägledning om lagens krav
En vägledning kunde tidigare skickas 
till en markägare om skogsvårdslagens 
krav inte uppfylldes eller om det 
fanns risk för att en avverkning eller 
annan åtgärd inte skulle utföras så 
att skogsvårdslagens krav uppfylldes. 
I vägledningen fanns information 
om lagens krav och vilken eller vilka 
åtgärder som behövde vidtas för att 
uppnå lagkravet. Skogsstyrelsen 
har under 2020 upphört med att 
använda vägledningar.

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 Skogs styrelsen 
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.

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN
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och verksamheter som till sin natur 
är sådana att de riskerar att väsent-
ligt ändra naturmiljön och därför 
alltid ska anmälas för samråd till 
Skogsstyrelsen. 

Under 2020 genomfördes 2 208 
samråd vilket är något fler än 2019. 
Av de genomförda samråden var 
byggande av skogsbilvägar och 
åtgärder i områden med mycket 
stor betydelse för flora och fauna de 
vanligaste åtgärderna. Samråd kring 
åtgärder inom områden med mycket 
stor betydelse för flora och fauna har 
ökat de senaste åren. En trolig orsak 
till det är behovet att utföra åtgärder 
i dessa områden på grund av skador 
från granbarkborre. Se tabell 11:8.

Utöver samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken hanterar Skogsstyrel-
sen även avverkningar i eller intill 
Natura 2000-områden. Skogsstyrel-
sen skrev 2019 463 Natura 2000-
råd[1] där tillstånd från länsstyrelsen 
inte krävs och 47 Natura 2000-råd 
där tillstånd krävs från länsstyrelsen 
innan avverkning kan ske. 

Artskydd i skogen 

I hela landet pågår arbetet med läns-
visa dialoger mellan Skogsstyrelsen 
och länsstyrelserna för att effekti-
visera ärendehandläggningen och 
skapa samsyn kring de bedömningar 
som ska göras i arbetet med artskydd 
i skogen. Under 2020 har Skogssty-
relsen tillsammans med Naturvårds-
verket arbetat med att revidera och 
komplettera artskyddsriktlinjerna 
med de nationellt fridlysta arterna. 
Dock inväntar myndigheterna 
tydligare rättsläge om hur ersätt-
ning till mark ägare ska hanteras 
innan de reviderade riktlinjer kan 
färdigställas. 

Under 2020 har totalt 218 beslut 
fattats där fridlysta arter berörs, 
varav 34 är beslut med stöd av  
miljöbalken och 184 är beslut  

1  Skogsstyrelsen. https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/natura-2000/ (Hämtad 2020-11-20)

enligt skogsvårdslagen (det vill 
säga inom intrångsbegränsningen). 
Antalet beslut är en ökning jämfört 
med 2019 men ligger ungefär i nivå 
med antalet beslut rörande arter 
skyddade av artskyddsförordningen 
2018 och 2017. 2019 skrevs ett lägre 
antal beslut än tidigare år, delvis på 
grund av de begränsade resurserna 
som påverkade distriktens möjlighet 
att utöva tillsyn. 

Skogsstyrelsen hade under årets 
första kvartal inte tillgång till högre 
behörigheter i Artportalen, ett av 
de underlag kring artförekomster 
som vi använder i handläggningen 
av ärenden. Det verkar dock inte ha 
påverkat antalet artskyddsbeslut som 
fattades under året.

Tillsyn av biotopskyddsområden 

Skogsstyrelsen har enligt miljö-
tillsynsförordningen en skyldighet 
att utöva tillsyn över de biotop-
skyddsområden som vi beslutat om. 
Syftet med tillsynen är att kont-
rollera om några skadliga åtgärder 
vidtagits i områdena och, om så är 
fallet, anmäla misstanke om brott till 
polismyndigheten. Skogsstyrelsen 
har under 2020 skickat elva anmäl-
ningar om misstanke om brott. 

Under 2020 genomfördes tillsyn 
av 573 biotopskyddsområden. 
Utfallet innebär en måluppfyllelse 
på 300 procent i förhållande till den 
fastställda miniminivån i Skogs-
styrelsens tillsynsplan.

Totalt har cirka 75 tillsynsbesök 
resulterat i registreringar om att en 
skadlig händelse inom objektet kan 
ha ägt rum. Dessa ärenden kommer 
att utredas vidare inför eventuell 
anmälan om misstanke om brott till 
polismyndigheten.

Systemtillsyn enligt miljöbalken

Under 2020 har åtta verksamhets-
utövare granskats för första gången 

och tolv tillsynsbesök har gjorts hos 
verksamhetsutövare som granskades 
under 2016 eller 2017. Dessutom har 
fyra verksamhetsutövare som fått 
tillsyn under 2019 fått möjlighet att 
under 2020 rätta till avvikelser. Alla 
ärenden var vid årsskiftet 2020–
2021 avslutade.

De vanligaste bristerna som upptäcks 
vid tillsynen är att riskbedömning 
och ett fullgott system för uppfölj-
ning saknas. Genom tillsynen blir 
verksamhetsutövarna uppmärksam-
made 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 verksam-
heten. Under 2020 anmälde 86 
företag att de mäter virke i första 
affärsled. Troligen finns det fler 
företag som mäter virke än de som 
anmält verksamhet till Skogssty-
relsen. 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 
skogsbränsle. Under 2020 genom-
fördes 20 tillsynsbesök, vilket också 
var det antal som var planerat 
enligt tillsynsplanen. Av dessa är 15 
ärenden avslutade. Resterande fem 
ärenden är vid årsskiftet 2020–2021 
ännu inte avslutade. 

KAPITEL 11:  ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH TILLSYN
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Skogsstyrelsen var under året 
adjungerad representant i styrelsen 
för Virkesmätningskontroll VMK 
ekonomisk förening.

Tillsyn enligt timmerförordningen 

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
genomfört 26 kontroller enligt 
timmerförordningen, vilket är något 
fler än vad som var planerat enligt till-
synsplanen. 21 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. 
25 ärenden har avslutats. Två företag 
har fått vitesförelägganden och ett 
företag har fått förbud. Ett ärende 
var vid årsskiftet 2020–2021 ej 
avslutat. I två ärenden har Skogs-
styrelsen ansökt om utdömande av 
vite hos förvaltningsrätten.

Tillsyn av produktion och saluföring 

av skogsodlingsmaterial enligt  

skogsvårdslagen 

Reglerna för produktion och salu-
föring av skogsodlingsmaterial är till 
stor del harmoniserade inom EU.  
Syftet med lagstiftningen är att säker-
ställa att allt frö och alla plantor som 
släpps ut på marknaden är av god 
kvalitet och att dokumentation om 
skogsodlingsmaterialets härkomst, 
egenskaper och identitet följer materi-
alet från produktion till slutkund. Tyd-
lig och komplett märkning av plantor 
och frö är till nytta för skogsägaren då 
det annars är svårt att avgöra vad man 
köpt. Det blir också lättare att följa 
upp skillnader i tillväxt mellan plan-
tor med olika bakgrund i efterhand.

Reglerna är även till för att undvika 
handelshinder som kan hämma den fria 
rörligheten för skogsodlingsmaterial 
inom EU. Skogsstyrelsen samarbetar 
med andra medlemsstaters skog-
liga myndigheter genom att utbyta 

information om allt skogsodlings-
material som förs mellan länderna.

Skogsstyrelsen representerar 
Sverige i EU:s ständiga kommitté för 
skogsodlingsmaterial, OECD:s 
certifieringsschema för skogs-
odlingsmaterial, och NordGen  
Skogs Skogsföryngringsråd.

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. Dessa uppdrag 
är avgiftsfinansierade.

Under 2020 var 41 företag 
registrerade för handel med 
skogsodlingsmaterial.

Skogsstyrelsen representerar Sverige i EU:s 
ständiga kommitté för skogsodlingsmaterial. 
Syftet är att säker ställa att allt frö och alla 
plantor inom EU är av god kvalitet.

TA B E L L 1 1 : 8 .  T I L L SY N  1 2  K A P.  6  §  M I L J Ö BA L K E N

Antal samråd angående 2020
Medel 

2017–2019 2019 2018 2017

Askåterföring/ 
näringskompensation 55 88 80 87 98

Skogsbilväg 298 500 415 415 670

Traktorväg eller basväg 108 91 66 81 127

Dikesrensning 245 304 168 286 459

Stubbskörd 1 2 1 1 4

Skogsgödsling 216 152 170 166 120

Åtgärd i områden med mycket 
stor betydelse för flora och fauna 980 740 916 532 771

Annan skogsbruksåtgärd 303 225 232 185 257

Totalt 2 208 2 104 2 052 1 753 2 506 

TA B E L L 1 1 : 9.  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  T I L L SY N .  
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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt *) 73 74 76

Årsarbetskraft, män *) 47 48 50

Årsarbetskraft, kvinnor *) 26 26 26

Intäkter av anslag 1:1 82 579 82 317 80 513

Övriga intäkter *) 878 1 043 636

Kostnader *) -83 471 -83 362 -81 184

Resultat *) -14 -2 -35

*) Här ingår offentligrättslig verksamhet
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KAPITEL 12:  STATISTIK OCH DATAINSAMLING

Genom inventeringar, uppföljningar och utvärderingar kartlägger Skogsstyrelsen 
vad som finns i skogen och vad som händer i den. Resultatet är bland annat statistik 
för uppföljningar av miljömålen och de skogspolitiska målen samt planerings- och 
beslutsunderlag för skogssektorn.

Skogsstyrelsen samlade under 
2020 myndighetens statistik-
produktion och datainsamling 

på en ny enhet. Syftet var att tydligt 
avgränsa statistikverksamheten 
och förbättra förutsättningarna 
avseende resurser och prioritering. 
2019 genomförde Skogsstyrelsen 
en behovsanalys av myndighetens 
officiella statistik. Arbetet med 
att utveckla statistikproduktionen 
utifrån analysen fortsätter. Under 
2020 har utvecklingsarbetet lett till 
tre nya produkter inom den officiella 
statistiken, se nedan, och att Skogs-
styrelsen producerat statistik över 
arealen produktiv skogsmark som 
omfattas av en skogsbruksplan.

STATISTIK

Skogsstyrelsen ansvarar för Sveriges 
officiella statistik inom tre områden:

• Produktion i skogsbruket

• Sysselsättning i skogsbruket 

• Miljö och sociala frågor i skogsbruket.

För att uppfylla behovet av sta-
tistik inom dessa områden har 
Skogsstyrelsen idag 16 olika 
statistikprodukter som bygger på 
registerbearbetningar, enkät- och 
intervjuundersökningar samt 
stickprovsinventeringar i fält. 

Statistikpublicering görs via Statis-
tiska meddelanden och en statistik-
databas på Skogsstyrelsen.

Under 2020 har undersökning-
arna Sysselsättningsstatistik för det 
storskaliga skogsbruket och Skogs-
entreprenörer inte genomförts. 
Alternativa källor och metoder 
undersöks för att kunna presentera 
statistik om sysselsättningen i 
skogsbruket. Övriga statistik-
produkter har genomförts och 
publicerats under året. 

Under 2020 har tre nya statistik-
produkter börjat publiceras; 
Frivilliga avsättningar och certifierad 
areal, Ägar- och strukturstatistik i 
skogsbruket samt Hänsynsuppföljning 
kulturmiljö. För statistikprodukten 
Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 
genomfördes en korrigering under 
hösten efter att kvalitetsgranskning 
och uppdatering visat att beräk-
ningsrutinen räknade fel. Detta 
berodde på en felaktig koppling 
mellan tabeller i databasen och 
innebar att statistik om antal och 
volym lämnade träd, högstubbar och 
lågor vid föryngringsavverkning fick 
korrigeras nedåt. 

Under 2020 avrapporterades 
regeringsuppdraget Frivilliga avsätt-
ningar – förslag på system för uppfölj-
ning av geografiskt läge, varaktighet 

och naturvårdskvalitet. I rapporten 
ges dels förslag om att ge möjlighet 
till frivillig rapportering genom en 
portal samt att fortsätta den statistik-
insamling som finns idag. Se vidare 
kapitel 14, Policyutveckling. 

Under 2020 publicerades även en 
rapport om underlaget till statistik-
produkten Miljöhänsyn vid föryng-
ringsavverkning och förutsättningar 
för statistikproduktionen. Slutsatsen 
av rapporten är att de inventeringar 
som genomförts före föryngrings-
avverkning inte är lämpliga som 
underlag för statistikpublicering.  
Se avsnittet Hänsynsuppföljning 
längre fram i kapitlet.

Skogsstyrelsens statistikprodukter bygger 
bland annat på intervjuundersökningar och 
stickprovsinventeringar i fält. 

STATISTIK OCH DATAINSAMLING

K A P I T E L  1 2
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”Uppföljningar av exempelvis miljö
hänsyn, återväxter, skogsskador  
och biologisk mångfald visar på till
ståndet i skogen, uppnådda resultat 
och behov av kommande åtgärder.”
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INVENTERING, UPPFÖLJNING  

OCH KARTLÄGGNING 

Syftet med Skogsstyrelsens inven-
teringar och uppföljningar är att 
leverera statistik för uppföljningar 
av miljömålen såväl som de skogspo-
litiska målen och att ge underlag för 
återkopplingar och tillsyn. De kan 
också användas vid särskilda infor-
mations- och utbildningsinsatser,  
till exempel företagsdialoger.  
Resultat från verksamheten redo-
visas framför allt i kapitel 3, Till-
ståndet i skogen och utvecklingen  
av skogens ekosystemtjänster. 

Inventeringar och uppföljningar av 
naturvärden, kulturmiljöer och åter-
växters kvalitéer ger viktiga underlag 
för det dagliga arbetet med bland 
annat rådgivning, tillsyn och områdes-
skydd. Uppföljningar av exempelvis 
miljöhänsyn, återväxter, skogsskador  
och biologisk mångfald visar på till-
ståndet i skogen, uppnådda resultat 
och behov av kommande åtgärder.

Hänsynsuppföljning

Hänsynsuppföljning är en inven-
tering i fält med syftet att samla in 
data om vilken miljöhänsyn som 
tagits vid avverkning. Resultaten är 
användbara bland annat för utvär-
deringen av miljömålen och de 
skogliga miljömålen. Uppföljning-
ens resultat är också användbara i 
processen med ständig förbättring 
av hänsynstagandet vid avverkning, 
samt kan vid behov ge incitament till 
att anpassa och/eller förändra regler 
och rekommendationer. 

En förstudie för att förbättra och 
utveckla metoden avrapporterades 
den 30 juni 2020. Som en del av 
förstudien gjordes en utvärdering av 
resultat från kontrollinventeringen 
som visade att avgränsningen av 
hänsynskrävande ytor före avverk-
ning inte är tillräckligt upprep-
ningsbar för att ligga till grund för 
statistikproduktion. Skogsstyrelsen 
beslutade därför att upphöra med att 

jämföra samma objekt före och efter 
avverkning. Den statistiska redo-
visningen av hänsynsareal kommer 
bara att använda resultat från inven-
tering efter avverkning. 

Med utgångspunkt från förstu-
diens resultat startades under hösten 
2020 ett utvecklingsprojekt med 
syfte att ta fram en metod till halv-
årsskiftet 2022. Inriktningen är att 
fältmetoder och statistisk design ska 
vara stabila, enkla, kostnadseffektiva 
och långsiktiga. Inventering före res-
pektive efter avverkning kommer att 
göras i varsitt oberoende stickprov. 

Under 2020 har totalt cirka 207 
objekt inventerats före avverkning 
och 455 ärenden följts upp efter 
avverkning.

Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 

Hänsynsuppföljning av kulturmil-
jöer är en inventering i fält med 
syftet att följa upp hänsynen till 
kända och registrerade forn- och 

Inventeringar och uppföljningar av naturvärden, kulturmiljöer och återväxters kvalitéer ger viktiga underlag för det dagliga arbetet med bland 
annat rådgivning, tillsyn och områdes skydd. 
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kulturlämningar tre år efter avverk-
ning. Inventeringen används vid 
utvärdering av miljömålen och de 
skogliga miljömålen. Resultaten 
från Hänsynsuppföljning kultur-
miljöer kommer att från och med 
2020 ingå i den officiella statistiken. 
Statistikprodukten presenteras 
samma år som inventeringen utförs. 
Inventeringen kommer under 
2021 att användas för återkoppling 
och dialog med berörda bolag och 
markägare. En kontrollinventering 
genomförs parallellt med ordina-
rie inventering på fem procent av 
objekten (avverkningarna).  Kontrol-
linventeringens syfte är dels kvali-
tetssäkring och underlag för förbätt-
ringar, dels att den ska återkopplas 
och bidra till kalibrering av invente-
rarnas bedömningar. 

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
inventerat och kontrollerat 500 
avverkningar och registrerat hänsyn 
till 1 673 forn- och kulturlämningar.

 
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.  

I Skogsstyrelsens återväxtuppfölj-
ning inventeras årligen ett stickprov 
av föryngringsavverkningarna. Till 
skillnad från övriga uppföljningar, 
sker inventeringen för återväxt-
uppföljning säsongsvis och inte per  
kalenderår. Under säsongen 2019/ 
2020 inventerades totalt 472 objekt. 
Inventeringen omfattar dels en åter - 
växttaxering, dels en vedsubstrat-
inventering inklusive skattning av 
hänsynsareal. Den ger alltså en bild 
av återväxternas kvalitet och hur 
mycket vedsubstrat och hänsynsa-
real som i södra Sverige finns kvar 
fem år efter avverkningen och i 
norra Sverige sju år efter avverk-
ningen. Inventeringen av vedsub-
strat och hänsynsareal kommer 
att upphöra när motsvarande 
uppgifter kan presenteras i den nya 
hänsynsuppföljningen. 

Registrering av nyckelbiotoper

Under 2020 påträffade och regist-
rerade Skogsstyrelsen i den löpande 
verksamheten 442 nya områden som 
nyckelbiotoper, med en sammanlagd 
areal på 2 810 hektar. Skogsstyrel-
sen inventerade och registrerade 
dessutom 288 nya områden som 
objekt med naturvärden, med en 

sammanlagd areal på 1 219 hektar.
Skogsstyrelsen har till och med 

2020 registrerat 68 111 områden 
som nyckelbiotoper med en sam-
manlagd areal på 240 143 hektar och 
45 696 områden som objekt med 
naturvärden med en sammanlagd 
areal på 139 573 hektar, huvudsak-
ligen hos enskilda skogsägare. 

Till detta kommer nyckelbiotoper 
som stor- och mellanskogsbruket 
inventerat och registrerat i egen regi.

Uppföljning av biologisk mångfald 

Den biologiska mångfalden följs 
upp genom stickprov i områden 
med höga naturvärden. I områdena 
inventeras mängden signalarter, död 
ved och andra indikatorer. På sikt 
kommer denna uppföljning att kunna 
visa på effekten av områdesskydd 
och andra åtgärder för artbevarande. 
Sedan 2019 följs också biologisk 
mångfald i slutavverkningsmogen 
skog som inte är nyckelbiotop, i ett 
kompletterande stickprov. 

Hösten 2020 initierade Skogs-
styrelsen en utredning om hur 
uppföljningen av biologisk mångfald 
kan utvecklas för att nå en effektiv 
uppföljning av hela det brukade 
skogslandskapet. Utredningen görs 

Hänsynsuppföljning av kulturmiljöer är en inventering i fält med syftet att följa upp hänsynen till kända och registrerade forn- och kulturlämningar 
tre år efter avverkning. 
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i samverkan med Naturvårdsverket 
och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Totalt har Skogsstyrelsens art-
experter sedan Uppföljning av 
biologisk mångfald startade 2009 
inventerat 619 nyckelbiotoper och 
104 områden som inte är nyckel-
biotoper. 40 av dessa områden har 
återinventerats efter tio år. Resultat 
från inventeringen kommer under 
våren 2021 att redovisas på Skogs-
styrelsens webbplats. 

Skog och historia

Arbetet med kvalitetssäkringen av 
projektet Skog och historia har syftat 
till att granska lämningar som regist-
rerades i projektet under åren 1995–
2008. Arbetet omfattar granskning 
och registrering i Riksantikvarie-
ämbetets kulturmiljöregister (KMR) 
samt uppdatering av Skogsstyrelsens 
Skog och historia-databas. 

Under 2020 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 2020 har totalt 1 120 objekt 
granskats, 2 602 registrerats och  
1 968 raderats. Arbetet avslutades 
ett år i förväg vilket innebär att 2020 
blev projektets sista år.

Viltbete

Genom Älgbetesinventeringen (Äbin) 
redovisar Skogsstyrelsen årligen  
statistik över skador från hjortdjur 
i landets ungskogar. Statistiken 
används som beslutsunderlag inom 
älgförvaltningen. Skogsstyrelsen 
kompletterar underlaget med upp-
gifter om fodertillgång och en foder-
prognos för de kommande åren. 

Skogsstyrelsen har också under 
2020 genomfört en genomgripande 

TA B E L L 1 2 : 1 .  V E R KSA 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 *.  
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

TA B E L L 1 2 : 2 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  STAT I ST I K *.  
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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 38 39 62

Årsarbetskraft, män 31 24 40

Årsarbetskraft, kvinnor 7 15 22

Intäkter av anslag 1:1 55 845 36 393 66 109

Övriga intäkter 268 663 332

Kostnader -56 113 -37 056 -66 441

Resultat 0 0 0

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 12 4 0

Årsarbetskraft, män 2 3 0

Årsarbetskraft, kvinnor 10 1 0

Intäkter av anslag 1:1 4 566 4 310 0

Övriga intäkter 61 0 0

Kostnader -4 617 -4 310 0

Resultat 0 0 0

KAPITEL 12:  STATISTIK OCH DATAINSAMLING

*) 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.

utveckling av databas och rapport-
funktion i syfte att säkerställa 
data, kvalitetssäkra resultaten och 
vidareutveckla rapportering till 
användarna. 

Skogsstyrelsen har också medver-
kat till en inventering av viltskador 
i den skog som etablerats inom det 
stora brandfältet i Västmanland, som 
brann 2014. Resultaten visar att sko-
gen redan nu har betydande skador 
från hjortdjur. Inventeringen har 
också varit en del i Skogsstyrelsens 
utvecklingsarbete för att ta fram en 
ny metodik för inventering av skador 
från hjortdjur i plantskog. Arbetet 
har möjliggjorts tack vare de extra 
medel som regeringen sköt till under 
2020 för arbete att förebygga och 
stärka kompetens kring skogsskador.

Kontroll av naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen utför regelbunden 
kontroll av de områden som myn-
digheten tecknat naturvårdsavtal 
för. Under 2020 registrerades 658 
kontrollbesök av naturvårdsavtal. 
Antalet motsvarar tolv procent av 
samtliga naturvårdsavtal Skogssty-
relsen tecknat genom åren.  I sam-
band med kontrollen har vi noterat 
behov av förbättrad gränsmarkering 
för 503 naturvårdsavtal, vilket utgör 
76 procent av de områden där kon-
trollbesök registrerats under året. 
Totalt har 62 kontrollbesök resulte-
rat 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.



 

”Den biologiska mång
falden följs upp genom 
stickprov i områden 
med höga naturvärden. 
I områdena inventeras 
mängden signalarter, 
död ved och andra 
indikatorer.”
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 XXXXXX

”Skogsstyrelsen 
driver ett utveck
lingsprojekt för att 
ta fram en metod 
som med artificiell 
intelligens identi
fierar skadegraden 
av lärksäckmal. 
Skadade områden 
fotograferas med 
hjälp av drönare 
och referensdata 
samlas in.”
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Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge, till exempel fastigheter, vägar, 
satellitbilder eller fornlämningar. Tillgång till landstäckande geodata som beskriver 
skogen är viktigt såväl för Skogsstyrelsen som för övriga skogssektorn i arbetet med 
att nå de skogspolitiska målen och miljömålen.

1  Copernicus, About Copernicus, https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus (Hämtad 2020-11-18)
2  Inspire-direktivet, https://inspire.ec.europa.eu/, (Hämtad 2021-01-11)

Skogsstyrelsen har under de 
senaste åren gått från att vara 
en stor användare av geodata 

till att även vara producent av 
geodata. Se tabell 13:1. Regerings-
uppdraget att utveckla och uppdatera 
skogliga grunddata med hjälp av 
laserskanning är ett exempel, se 
kapitel 14, Policyutveckling. Utveck-
lingen av användning av satellitbilder 
från Copernicus, EU:s jordobserva-
tionsprogram[1], är ett annat.

GEODATA SOM STÖD  

I VERKSAMHETEN

Geodata utgör viktiga kunskaps- och 
faktaunderlag både i Skogsstyrelsens 
handläggningssystem och i övrig verk-
samhet, såväl på kontoret som i fält.  

Genom det så kallade fältstödet, 
kartprogram i mobil eller platta,  
blir arbetet i fält effektivare och 
uppföljningen underlättas. 

Skogsstyrelsen använder även 
andra aktörers geodata som stöd i 
handläggningen, se tabell 13:2.  
Vi använder också geodata i utveck-
lingsarbetet för att effektivisera och 
höja kvalitén på ärendehandläggning. 
Se vidare kapitel 11, Ärendehand-
läggning och tillsyn.

Under 2020 ökade mängden 
tillgängliga data med bland annat 
uppdaterade Skogliga grunddata och 
riskindexkartor för granbarkborre, 
se kapitel 14, Policyutveckling, samt 
förbättrade markfuktighetskartor.

EXTERNA TJÄNSTER

Skogsstyrelsen tillhandahåller e-tjäns-
ter med geodata för externa använ-
dare, både för att se på och för att 
använda i egna system, se tabell 13:3. 
Det ger skogssektorn god tillgång till 
digital information för planering och 
beslut och bidrar till ökad produk-
tion och effektivare miljö hänsyn 
inom skogsbruket. Andra stora 
användare är myndig heter som har 
behov av skogliga data i sin verksam-
het. Skogsstyrelsen har under året 
anpassat sina geodatatjänster för att 

uppfylla Inspire-direktivet. Syftet med 
Inspiredirektivet är att standardisera 
hur geografisk information utformas 
och tillgängliggörs i EU.[2]

TA B E L L 1 3 : 1  S KO G S ST Y R E L S E N S 
Ö P P N A G EO DATA

Typ Namn

Avverkningar Avverknings- 
anmälningar 

Utförda avverkningar

Naturvärden Nyckelbiotoper

Objekt med höga 
naturvärden

Sumpskog

Ras och skred Ras och skred

Skogliga grunddata Volym

Grundyta

Medelhöjd

Medeldiameter

Lutning

Biomassa

SLU Markfuktighets-
karta

Skogsgränser Gräns för fjällnära skog

Gräns för contortatall

Gräns för skogsskydds-
bestämmelser

Skogsskador Brand

Riskindexkarta för 
granbarkborre

Skyddade och  
värdefulla områden

Biotopskydd

Naturvårdsavtal

Skärmklipp från SLU Markfuktighetskarta.

GEODATAFÖRSÖRJNING

K A P I T E L  1 3
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Under 2020 har flera utredningar 
gjorts i Sverige som berör tillgäng-
liggörandet av geodata. Skogsstyrel-
sen har bidragit på olika sätt. Till 
exempel har myndigheten deltagit 
i PSI-utredningen[3] för att peka ut 
särskilt värdefulla datamängder som 
ska tillgängliggöras maskinläsbart 
och avgiftsfritt. 

SAMVERKAN

Den snabba utveckling som sker 
inom geodataområdet gör det extra 
viktigt att samarbeta med andra. Ett 
exempel på detta är samverkan med 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) i frågor kring maskininlärning 
och metodutveckling. 

Skogsstyrelsen samverkar med 
och stödjer myndigheter och 

3  Lantmäteriet, Tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder, https://www.lantmateriet.se/contentassets/e16a59e08cb744149c878776256560e6/
slutrapport---tillgangliggorande-av-sarskilt-vardefulla-datamangder.pdf (hämtad 2021-01-11)
4  Geodata, Geodatarådet, https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/ (Hämtad 2021-01-11)
5  Rymdstyrelsen, Myndighetssamverkan Copernicus, https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/ 
(Hämtad 2021-01-11)
6  Naturvårdsverket, Smart miljöinformation – digitalisering inom miljöområdet, http://www.naturvardsverket.se/smartmiljoinformation (Hämtad 2021-01-11)
7  Skogforsk, Samverkansgrupper, https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/ (Hämtad 2021-01-11)
8  Nationellt Skogsdatalabb, https://skogsdatalabbet.se/ (Hämtad 2021-01-11)

skogssektorn i geodatafrågor för att 
driva på en bra geodataförsörjning. 
Detta sker inom bland annat:

• Geodatarådet som stödjer Lant-

mäteriet i dess roll som samordnare  

på geodataområdet.[4]

• Copernicus, EU:s jordobservations-

program, där bland annat satellitbilder 

från Sentinel ingår. Skogsstyrelsen har 

varit drivande för att göra satellit-

bilderna lättillgängliga. [5]

• Smartare miljöinformation, Digitalt först. 

Samverkan inom miljödataområdet med 

Naturvårdsverket som ansvarig.[6]

• Samverkansgrupp inom skoglig plane-

ring (PSG) där Skogforsk är samman-

kallande. Syftet är att dela erfarenheter 

och sprida kunskap inom fjärranalys 

och datainsamling. Deltagare är 

skogsbolag, skogsägarföreningar, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 

Skogs styrelsen och Skogforsk.[7]

• Internationellt arbete. Under året har 

samverkan inom geodataområdet 

skett med Finland, Etiopien, Algeriet 

och Brasilien.

UTVECKLING 

Skogsstyrelsen har under åren 2019–
2021 fått medel från Vinnova för att 
tillsammans med SLU utveckla ett 
skogsdatalabb[8]. Data som samlas 
in med laserskanning och satelliter 
förädlas till nya efterfrågade produk-
ter och verktyg för skoglig planering. 
Skogsdatalabbet är en nationell 
resurs som ska underlätta använd-
ningen av data om skogen. Data ska 
till exempel anpassas för arbete med 

Till vänster ett skärmklipp från Skogsstyrelsens utvecklingsprojekt som med hjälp av artificiell intelligens identifierar skadegraden av lärk-
säckmal. Till höger ett skärmklipp som visar trädhöjden från nya laserskanningen ovanpå ett ortofoto.

https://www.lantmateriet.se/contentassets/e16a59e08cb744149c878776256560e6/slutrapport---tillgangliggorande-av-sarskilt-vardefulla-datamangder.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/e16a59e08cb744149c878776256560e6/slutrapport---tillgangliggorande-av-sarskilt-vardefulla-datamangder.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/
https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/
http://www.naturvardsverket.se/smartmiljoinformation
https://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/
https://skogsdatalabbet.se/
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artificiell intelligens och kan bland 
annat bidra till bättre analyser av 
skadeinsekter. 

Myndigheten för digital förvalt-
ning (DIGG) arrangerade i månads-
skiftet november/december Hack  
for Sweden 365, ett hackaton för att 
ta fram ett koncept för att på ett 
enkelt sätt visa var det finns skog 
som är skadad av granbarkborre. 
Skogs styrelsen bistod DIGG i arrang-
emanget tillsammans med Rymd-
styrelsen och SLU. 

SKOGSSKADOR

I arbetet med att hitta skog som är 
skadad av granbarkborre har Skogs-
styrelsen tillgängliggjort så kallade 
riskindexkartor för hela landet som 
visar vilka skogar som löper störst 
risk att skadas av granbarkborrar. 
Skogsstyrelsen har också tagit fram 
nya rutiner för att kunna se även små 
förändringar i satellitbilder. Verkty-
gen är fritt tillgängliga i våra öppna 
kartor och har även implementerats 
i andra aktörers system. Se vidare 
kapitel 14, Policyutveckling.

Skogsstyrelsen driver ett utveck-
lingsprojekt för att ta fram en metod 
som med artificiell intelligens iden-
tifierar skadegraden av lärksäckmal. 
Projektet genomförs med bidrag från 
Microsofts AI for Earth-program[9]. 
Skadade områden fotograferas med 
hjälp av drönare och referensdata 
samlas in. Detta ska lära modellen 
att identifiera alla lärkträd och 
klassificera dem som friska eller 
skadade. Det pågår liknande arbete 
för att identifiera granar skadade av 
granbarkborre i tidigt stadium samt 
identifiering av alm med almsjuka på 
Gotland. 

9  Microsoft, AI for earth, https://www.microsoft.
com/en-us/ai/ai-for-earth (Hämtad 2021-01-11)

TA B E L L 1 3 : 2  E X E M P E L P Å  A N D R A A KT Ö R E R S  G EO DATA S O M  S KO G S ST Y R E L S E N 
A N V Ä N D E R  I  S I N  H A N D L Ä G G N I N G

TA B E L L 1 3 : 3  S KO G S ST Y R E L S E N S  E-TJ Ä N ST E R  F Ö R  G EO DATA

Ansvarig myndighet/företag Exempel på data

Lantmäteriet Fastighetsgränser, ortofoto, allmänna kartor

Naturvårdsverket Nationalparker, naturreservat, vattenskyddsområden, 
nationella marktäckedata

Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöregistret

Företag Nyckelbiotoper på egen mark

Statistiska centralbyrån Tätorter

Länsstyrelserna Natur med höga naturvärden, riksintressen

Havs- och vatten myndigheten Värdefulla vatten

Sametinget Rennäring

e-tjänst Användning Målgrupp

Skogens pärlor Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag,  
andra myndigheter)

Skogliga grunddata Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag,  
andra myndigheter)

Skador på skog Titta Alla (allmänhet, ideella organisationer, företag,  
andra myndigheter)

Nedladdning Hämta data Företag, andra myndigheter, organisationer,  
avancerade användare

Geodatatjänster Använda i eget 
kartprogram

Företag, andra myndigheter, organisationer,  
avancerade användare

TA B E L L 1 3 : 4 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  G EO DATA F Ö R S Ö RJ 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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 3 15 0

Årsarbetskraft, män 2 7 0

Årsarbetskraft, kvinnor 1 8 0

Intäkter av anslag 1:1 15 793 12 558 0

Övriga intäkter 22 12 0

Kostnader -15 815 -12 570 0

Resultat 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.

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth
https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth
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 XXXXXX

”Arbetet för en 
jämställd skogs

näring fortsätter 
enligt våra 17  
rapporterade  

förslag och sker  
i samverkan med 

andra myndigheter  
och intressenter.”
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 KAPITEL 14:  POLICYUTVECKLING

Skogsstyrelsens arbete med policyutveckling handlar om att hantera och utveckla 
grundläggande principer för skog och skogsbruk. Principerna vägleder och stödjer 
Skogsstyrelsens verksamhet med skogliga frågor.
 

1  https://www.regeringen.se/4a690d/contentassets/7caeab8ed8d34c36837856bee8b4875d/ 
uppdrag-att-genomfora-atgarder-under-20202022-inom-ramen-for-det-nationella-skogsprogrammet.pdf

Policyutveckling utgår bland 
annat från myndighetens 
uppdrag och andra politiska 

beslut av regeringen, liksom inter-
nationella konventioner som rör 
skog, klimat, miljö och energi. 
Det nationella skogsprogrammet, 
regleringsbrevet och internationella 
frågor är exempel på arbetsområden 
inom policyutveckling. 

NATIONELLT SKOGSPROGRAM 

Skogsstyrelsen bistår Regerings-
kansliet med att implementera det 
nationella skogsprogrammet.  
Skogsprogrammet finns både som 
ett återrapporteringskrav i regle-
ringsbrevet för 2020 och som upp-
drag i ett särskilt regeringsbeslut[1]. 
Den 28 februari slutrapporterade vi 
uppdraget för perioden 2018–2019. 

Inför 2020 fick Skogsstyrelsen 
ett nytt uppdrag med åtgärder inom 
skogsprogrammet för åren 2020– 
2022. Åtgärderna ska bidra till att 
utveckla skogsprogrammet för att 
ytterligare främja en växande skogs-
näring och ett hållbart skogsbruk. 
Det ekonomiska utfallet för insat-
serna framgår av tabell 14:1. Vi läm-
nar en mer detaljerad rapportering 
till regeringen den 28 februari 2021.

Nedan framgår olika åtgärder  
inom det nationella skogs-
programmet i regleringsbrevet.

Fördela medel till  

regionala insatser

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
fördelat 10 mnkr till regionala 
insatser som stödjer skogsprogram-
mets vision och målen för de fem 
fokusområdena i skogsprogrammets 
strategi. Medlen är förhållandevis 
jämnt fördelade över landet. 20 av  
21 län har ansökt om och fått anslag. 

Vi stödjer arbetet med regionala 
skogsstrategier/skogsprogram och 
bidrar till att arbetet med regionala 
handlingsplaner börjar komma 
igång. I det regionala arbetet sam-
arbetar myndigheten med offent-
liga aktörer som länsstyrelser och 
regioner, samt med skogsnäring och 
ideell sektor. Vi har medverkat till 
att regionala arbeten med skogspro-
gram är inledda i samtliga län och 
konstaterar att arbetet har kommit 
olika långt.

Bistå Regeringskansliet  

i det fortsatta genomförandet

Under året har Skogsstyrelsen bistått 
Regeringskansliet med att anordna 
fyra kunskapsseminarier. Syftet med 
seminarierna var att vidareutveckla 
skogsprogrammet och skogspolitiken. 
Efter varje seminarium har delta-
garna fått möjlighet att framföra 
lösningsinriktade förslag. 

Följande seminarier är genomförda och 

avrapporterade till Regeringskansliet:

1. Mångbruk – hur kan vi öka använd-

ningen av samma skog till flera 

verksamheter? Fysiskt möte den 11 

mars i Umeå med 79 deltagare, varav 

42 kvinnor och 37 män. 

2. Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk 

bidra till en god och säkerställd tillgång 

av biomassa i framtidens bioekonomi? 

Digitalt möte den 29 september med 163 

deltagare, varav 75 kvinnor och 88 män.  

TA B E L L 1 4 : 1 .  M E D E L S F Ö R B RU K N I N G  I  N AT I O N E L L A S KO G S P R O G R A M M E T,  T K R

Anslagsposter Utfall 2020

Bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet 8 155

Fördela medel till regionala processer 9 999

Bistå i arbete inom internationella skogsfrågor 1 805

Ta fram förslag för relevanta indikatorer 149

Utveckla och genomföra en rådgivningskampanj 2 648

Genomföra åtgärder för en jämställd skogsnäring 459

POLICYUTVECKLING

K A P I T E L  1 4

https://www.regeringen.se/4a690d/contentassets/7caeab8ed8d34c36837856bee8b4875d/
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3. Hur når vi miljömålen samtidigt som 

äganderätten och brukanderätten 

värnas och stärks? Digitalt möte den 5 

november med 199 deltagare, varav 96 

kvinnor och 103 män.  

4. Vad menas med en politik för hållbart 

skogsbruk och hur nås de jämställda 

målen om produktion och miljö? Digitalt 

möte den 2 december med 225 delta-

gare, varav 120 kvinnor och 105 män.  

Skogsstyrelsen har även påbörjat 
arbetet med en omvärldsanalys. 
Leveransen är planerad till skogspro-
grammets årskonferens som på 
grund av pandemin är framflyttad 
till 2021. Vi bistår Regeringskansliet 
med att uppdatera handlingsplanen 
för skogsprogrammet och med att 
utveckla det regionala perspektivet i 
planen.

Bistå i arbete inom 

internationella skogsfrågor

Arbetet med internationella skogs-
frågor är till stor del integrerat i 
Skogsstyrelsens ordinarie interna-
tionella arbete, se avsnittet Interna-
tionell verksamhet i detta kapitel. 
Det gör det möjligt att med olika 
samverkansparter genomföra flera 
aktiviteter för att stärka skogspro-
grammets intentioner. I samarbete 
med Finland och andra intressenter 
förbereder vi ett skogsakademimöte 
för beslutsfattare inom EU. Mötet 
som skulle ha hållits i Sverige i maj 
2020 är på grund av covid-19-pande-
min framskjutet till försommar eller 
tidig höst 2021. 

Genom skogsprogrammet har 
Skogsstyrelsen finansierat en för-
studie inom Barentssamarbetet. 
Syftet är att se över samarbetsmöjlig-
heter och synergier mellan biosfär-
områden och medverkande länder 
för att skapa ett hållbart samhälle. 

Bidrag har även gått till FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, 

2 Rapporten Åtgärder för en jämställd skogssektor (dnr N2018/03100/SK och dnr N2017/01408/SK). 

UNECE, bland annat för arbetet 
med att visualisera goda exempel  
för Gröna jobb. Vidare är 500 tkr 
utbetalat i bidrag till European 
Forest Institute Multidonor Trust 
Fund och beslut är också fattat om 
två mnkr till Föreningen Trästad.

Utveckla och genomföra  

en rådgivningskampanj

Under året har Skogsstyrelsen 
förberett en rådgivningskampanj i 
syfte att stärka en växande skogs-
näring och ett hållbart skogsbruk. 
Inom kampanjen, som startar under 
2021, kommer vi erbjuda privata 
skogsägare webbutbildningar och 
fältexkursioner. Vi har även påbörjat 
en intern kompetensutveckling, 
Kunskapskliv hållbar ökad tillväxt, 
för att säkerställa en god kompetens 
hos rådgivarna i den kommande 
kampanjen. 

Genomföra åtgärder för 

en jämställd skogsnäring 

Arbetet för en jämställd skogsnäring 
fortsätter enligt våra 17 rapporterade 
förslag[2] och sker i samverkan med 
andra myndigheter och intressenter. 

Inledningsvis är arbetet inriktat på 
kontakter med pågående forskning, 
olika nätverk, relevanta projekt och 
medverkan på seminarier.

Samverkan är initierad främst med 
statliga aktörer som arbetar inom 
fokusområdena utbildning, arbetsliv 
och enskilt skogsägande. Skogs-
styrelsen tar fram en handlingsplan 
för fortsatt arbete och fäster stor 
vikt vid att få till stånd nationella 
och regionala forum för samverkan. 
Många av årets genomförda aktivite-
ter har därför haft fokus på det.  
Vi har även inlett kontakter för even-
tuell samverkan med forskningen. 

Myndigheten har medverkat i 
arbetsgrupper, seminarier, referens-
grupper och workshops och i andra 
relevanta sammanhang, exempelvis:

 
• Regionala satsningar för jäm-

ställdhet inom Skogsprogrammet, 

exempelvis Jämställd skogsbransch 

Västernorrland

• Skogslänet Västerbotten om kom-

mande nationell konferens om jäm-

ställdhet, Från handling till resultat

• Svenska nätverk för kvinnor som äger 

skog samt nordiske skogskvinner 

Under året har Skogsstyrelsen bistått Regeringskansliet med att anordna fyra kunskaps-
seminarier, tre av dem som digitala möten på grund av pandemin.

KAPITEL 14:  POLICYUTVECKLING
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Ta fram förslag på  

relevanta indikatorer

Skogsstyrelsen arbetar med att ta 
fram förslag på relevanta indikatorer 
som kan mäta skogsprogrammets 
genomförande mot visionen och de 
fem fokusområdena, där det regionala 
perspektivet är ett särskilt fokus. Se 
kapitel 4, Ledning och styrning.

ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Skogsstyrelsen har under året även 
arbetat med flera andra återrappor-
teringskrav i regleringsbrevet:

Förenkla för företagen

Arbetet med regelförenkling har löpt 
under perioden 2013–2020. Under 
2020 har vi återrapporterat arbetet 
till Tillväxtverket vars uppgift är 
att hålla ihop uppdraget. Det pågår 
en utveckling inom Skogsstyrelsen 
där metoder kring tjänstedesign i 
form av bland annat kundresor och 
djupintervjuer blir allt viktigare för 
att fånga kundens behov på ett bra 
sätt med syfte att leda till förenk-
lingar för markägare. Se kapitel 4, 
Ledning och styrning. 

En konkret åtgärd är att producera 
riskindexkartor för barkborrean-
grepp vilka finns tillgängliga i Mina 
sidor. Riskindexkartorna underlättar 
för markägare att bekämpa barkbor-
rar och ger stöd både att följa lagar 
och att minska ekonomiska risker 
i skogsbruket. Se även kapitel 13, 
Geodataförsörjning.

En dörr in

Skogsstyrelsen avrapporterade 
uppdraget En dörr in år 2015. Det 
övergick senare i uppdraget Gemen-
sam inlämningsfunktion och därefter 
Samordnad ärendehantering, vilka 
även de är avrapporterade. Vi arbetar 
vidare med relaterade frågor för att 
underlätta för skogsägare, exem-
pelvis med systemet Nemus för att 

3  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2020/rapport-2020-4-forest-management-in-sweden.pdf

skicka in ärenden digitalt, Mina sidor 
och Min myndighetspost.

Skog och vilt

Skogsstyrelsen har tagit initiativ till 
att samverka med andra myndig-
heter, skogsföretag, markägare och 
jägare. Syftet är att utveckla en stra-
tegi för att förebygga eller minska 
viltskador i ”ansamlingsområden”, 
alltså lokala platser i norra Sverige 
där älg temporärt samlas under 
årliga vandringar.

Vi har även samverkat med Natur-
vårdsverket både med att ta fram för-
slag på nya jakttider och en nationell 
förvaltningsplan för älg och kron-
hjort. Tillsammans med Jordbruks-
verket förebygger och förbereder vi 
för uppkomst av afrikansk svinpest. 
Vi medverkar även i det Nationella 
Viltolycksrådet för att förebygga 
risken för viltolyckor i trafik.

Covid-19-pandemin har försvårat 
för oss att arrangera och medverka i 
lokala möten inom älgförvaltningen 
och att verka för lokala initiativ till 
så kallade ”Mera tall”-områden, 
som syftar till att öka andelen tall i 
skogslandskapet. 

Hyggesfritt skogsbruk

Arbetet med att utveckla kunskaperna 
om hyggesfritt skogsbruk har fortsatt 
under året. Samverkan med andra 
aktörer från både forskning och 
praktik är betydelsefullt, främst med 
SLU. Viktiga aktiviteter har varit att:

• Starta dialogprojektet om ett mer 

variationsrikt skogsbruk, ett uppdrag 

från Miljömålsrådet.

• Samverka med Naturvårdsverket 

för att öka kunskaperna och bli mer 

samstämmiga i budskapen kring 

hyggesfritt skogsbruk.

• Utveckla skogsbrukssätt inom den 

fjällnära skogen som kan ge godtag-

bar tillväxt och tillräcklig föryngring, 

samtidigt som skogskänslan bibehålls 

och den biologiska mångfalden 

bevaras.

• Utveckla och visa hyggesfria metoder i 

branta och erosionskänsliga områden.

• Utbyta erfarenheter med Slovenien 

som har lång erfarenhet av hyggesfritt 

skogsbruk. Exkursioner är genomförda 

i båda länderna, två rapporter är 

framtagna och en vetenskaplig rapport 

publiceras 2021[3].

• Samarbeta med Finland för att 

utveckla kunskaperna inom hyggesfritt 

skogsbruk. Planerade exkursioner 

under 2020 har skjutits fram till 2021.

• Stötta utförare av hyggesfria åtgärder. 

Ett samarbete med Skogforsk är inlett 

och myndigheten planerar att ta fram 

instruktionsfilmer som riktar sig till 

skogliga utförare.

• Skapa demonstrations- och försöks-

områden för ökad kunskap och lärande 

om hyggesfria metoder. Totalt finns  

55 registrerade områden.

• Samverka med kommuner. För kom-

munerna kan hyggesfritt skogsbruk 

vara ett bra alternativ för att främja 

friluftsliv och rekreation i tätortsnära 

skogar.

Ett prioriterat arbete inom policy-
utveckling är att ta fram en tydlig 
definition för hyggesfritt skogsbruk. 
Syftet är dels att tydliggöra begreppet 
så att olika aktörer pratar om samma 
sak, dels att kunna mäta och följa 
upp hur mycket hyggesfritt skogs-
bruk som bedrivs. Under 2020 har 
Skogsstyrelsen med stöd av SLU tagit 
fram underlag som ligger till grund 
för förslaget till definition. Under 
2021 remitterar vi förslaget inför ett 
beslut om definition.

Arbetet med Hyggesfritt skogs-
bruk är även redovisat i kapitel 7, 
Rådgivning och i kapitel 5, Mål och 
resultat.

KAPITEL 14:  POLICYUTVECKLING
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Ett nytt strategiskt ramverk  

för FN:s konvention för biologisk 

mångfald

Skogsstyrelsen har deltagit i de två 
workshops som Naturvårdsverket 
har anordnat för att hämta inspel för 
Sveriges ställningstagande gällande 
det nya strategiska ramverket för 
FN:s konvention för biologisk 
mångfald (CBD). På grund av 
covid-19-pandemin är CBD:s arbete 
fördröjt. Vi har bistått Naturvårds-
verket med att ta fram underlag till 
instruktion både inför mötet med 
en av konventionens underlydande 
organ, Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice 
(SBSTTA), och inför EU:s koordine-
ringsmöten inför SBSTTA-mötet. 

Pollinatörer

Skogsstyrelsen har under flera år gett  
råd om åtgärder som rör hänsyn, 
exempelvis brynmiljöer och hänsyns- 
träd vid avverkning. I rådgivningen 
lyfter vi särskilt blommande och/

eller bärande träd, bland annat sälg, 
hagtorn, rönn, vildapel, lönn, fågel-
bär och lind. Under 2020 har vi även 
medverkat i den samverkan kring 
pollinatörer mellan myndigheter 
som Naturvårdsverket koordinerar. 

En sammanhållen  

landsbygdspolitik

Skogsstyrelsens lokala och regionala 
förankring möjliggör verksam-
het i hela landet inom skogs- och 
miljöområdet och har aktivt bidragit 
till att utveckla landsbygden. Enligt 
givna anvisningar redovisar vi under 
2021 vårt bidrag till målen för en 
sammanhållen landsbygdspolitik.

Grön infrastruktur

Skogsstyrelsen har medverkat i 
nationell samverkan kring grön 
infrastruktur och har stöttat länssty-
relserna i arbetet med att ta fram  
och genomföra regionala handlings-
planer för grön infrastruktur.  
Skogsstyrelsens kontaktpersoner  

för grön infrastruktur på distrikten 
har bland annat bidragit i kommuni-
kationen om grön infrastruktur med 
skogsbrukets aktörer.

Skogsstyrelsen medverkar även 
i Miljömålsrådets programområde 
Insatser för grön infrastruktur.  
Se kapitel 6, Miljöarbete.

Förvaltning av register över  

de avtal som är ett resultat av  

Härjedalsförhandlingarna

Skogsstyrelsen har under 2020 
fortsatt att förvalta de renbetesavtal 
som nu totalt berör tre samebyar, 
cirka 2 000 markägare och omfattar 
över 200 000 hektar privatägda 
skogs fastigheter i Härjedalen. 
Skogsstyrelsen har även deltagit i de 
samverkansmöten som hållits mel-
lan berörda samebyar och markägar-
representanter. I förvaltningen av 
avtalen ingår bland annat att admi-
nistrera utbetalningar av arrenden, 
ajourhålla markägarförteckningar 
och hantera nytillkomna avtal.

TA B E L L 1 4 : 2  S LU T F Ö R DA R EG E R I N G S U P P D R AG  U N D E R  2 0 2 0

Slutförda regeringsuppdrag Redovisning

Införande av förordning (2018:1428) om  
myndigheters klimatanpassningsarbete 

Uppdraget är redovisat i Skogsstyrelsens rapport 2019/23:  
Klimatanpassning av skogen och skogsbruket Rapport 2019/23

Uppdrag att bistå Regeringskansliet i genomförandet 
av det nationella skogsprogrammet 

Samlad slutredovisning av skogsprogrammet 2018–2019  
dnr 2018/4168, 2018/4151, 2018/4162, 2018/4089

Uppdrag att inom skogsprogrammet utveckla  
rådgivning för ett hållbart skogsbruk

Samlad slutredovisning av skogsprogrammet 2018–2019  
dnr 2018/4168, 2018/4151, 2018/4162, 2018/4089

Uppdrag att inom skogsprogrammet bistå i arbete 
inom internationella skogsfrågor

Samlad slutredovisning av skogsprogrammet 2018–2019  
dnr 2018/4168, 2018/4151, 2018/4162, 2018/4089

Landsomfattande inventering av nyckelbiotoper Slutredovisning (dnr 2019/1998) som följd av regeringens beslut (N2019/02259/SMF)  
att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen. Uppdraget är redovisat i Skogsstyrelsens  
Rapport 2020/6: Utveckling och samverkan om nyckelbiotoper 2017–2019

Frivilliga avsättningar Uppdraget är redovisat i Skogsstyrelsens rapport Rapport 2020/9: Frivilliga avsättningar  
– förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet  
(se uppdrag Bekämpning av skogsskador med särskilt fokus på granbarkborre)

Bekämpning av skogsskador med särskilt fokus på 
granbarkborre

Uppdraget är redovisat i PM 2020-10-07, dnr 2020/3513 (se nedan)

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot  
nyanlända arbetssökande för praktik

Under 2020 fick inga personer praktikplats.  
Uppdraget är redovisat till Statskontoret

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

Under 2020 fick inga personer praktikplats.  
Uppdraget är redovisat till Statskontoret
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REGERINGSUPPDRAG

Slutförda regeringsuppdrag

Under året har Skogsstyrelsen  
slutfört arbetet med flera  
regerings uppdrag, se tabell 14:2. 

Bekämpning av skogsskador, med 
särskilt fokus på granbarkborre 
I Skogsstyrelsens redovisning av 
uppdraget[4] finns en statusrapport för 
situationen med skogsskador och hur 
arbetet med skogsskador har fortlöpt 
under året. Vi lämnar även förslag på 
åtgärder som regeringen bör vidta som 
kopplar till skador av granbarkborre. 

Skogsstyrelsen har lagt ner ett 
omfattande arbete i samverkans-
projektet Stoppa borrarna för att 
skatta och begränsa skador av gran-
barkborre i Götaland och Svealand. 
Riksskogstaxeringen har på uppdrag 
av Skogsstyrelsen genomfört en 
slutgiltig skattning av skadornas 
omfattning. Resultatet visade att 
knappt åtta miljoner skogskubik-
meter har dödats av granbarkborre 
under 2020. Det är den högsta siff-
ran på skador som uppmätts hittills. 
Vi har tagit fram nya karttjänster och 
tillgängliggjort bland annat risk-
indexkartor för hela landet och verk-
tyg för att analysera förändringar i 
satellitbilder för att hitta potentiella 
angrepp av granbarkborre. Se vidare 
kapitel 13, Geodataförsörjning.

4  Avrapportering av Skogsstyrelsens uppdrag att bekämpa skogsskador. Redovisning till Näringsdepartementet, PM 2020-10-07. Dnr 2020/3513.
5  En referensfastighet är en fastighet eller del av fastighet som är representativ i sitt område och som används för att inventera en aktuell skogsskada,  
främst stormskador och barkborreskador. Resultaten utgör underlag för bedömning av skadad volym på landsdelsnivå.
6  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2020/rapport-2020-9-frivilliga-avsattningar--forslag-pa-system-for- 
uppfoljning-av-geografiskt-lage-varaktighet-och-naturvardskvalitet.pdf

I norra Norrland är det stora 
problem med skador i ungskog 
orsakade av älg och olika skades-
vampar, främst törskatesvamp, i 
olika kombinationer och frekvens. 
Skogsstyrelsen har startat ett treårigt 
projekt både för att öka kunskapen 
om dessa multiskador och för att 
utveckla metoder för att kartlägga, 
arbeta med förebyggande åtgärder 
och sköta multiskadad ungskog. 

Vidare har omfattande arbete 
lagts på att kvalitetssäkra älgbetes-
inventeringen (Äbin), rapportera 
Äbinstatistik och bekämpa almsjuka 
på Gotland. Skogsstyrelsens kapacitet 
och beredskap för att hantera plöts-
ligt uppkomna skador har förstärkts 
genom ökade resurser för att sam-
ordna och bygga upp kompetensen 
om skogsskador. Vi har även etable-
rat ett flertal nya lokala/länsvisa 
skogsskadegrupper för detta syfte 
och tagit fram referensfastigheter[5] 
för skadeinventeringar vid skadeut-
brott i Skogsstyrelsens region Mitt. 

Frivilliga avsättningar
Skogsstyrelsen har i samarbete med 
Naturvårdsverket tagit fram ett system 
för att redovisa frivilliga avsättningar. 
Systemet gör det möjligt att följa upp 
avsättningarnas geografiska läge, 
varaktighet och naturvårdskvalitet. 
Arbetet har bedrivits gemensamt av 

myndigheterna som båda står bakom 
den rapport som är redovisad till 
regeringen[6]. 

Rapporten föreslår ett frivilligt 
system där samtliga markägare ska 
erbjudas möjlighet att digitalt inrap-
portera frivilliga avsättningar och 
deras geografiska läge. För storskogs-
bruket föreslår vi ett system för upp-
följning som innebär bättre transpa-
rens och statistik om avsättningarnas 
geografiska läge, varaktighet och 
naturvårdskvalité. För småskogs-
bruket har vi två förslag: Dels att 
som idag samla in årlig statistik över 
areal frivilliga avsättningar, dels att 
avvakta med att utforma ett system 
för att mäta varaktighet och natur-
vårdskvalité tills vi har utvärderat 
systemet för storskogsbruket.

I norra Norrland är det stora problem med 
skador i ungskog orsakade av bland annat 
olika skadesvampar, främst törskatesvamp,
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Pågående regeringsuppdrag

Skogliga konsekvensanalyser 2021 
Skogsstyrelsen har påbörjat arbetet 
med nya skogliga konsekvensana-
lyser. Under året har vi tagit fram 
förutsättningar för sådana analyser, 
framför allt förslag på vilka scena-
rier som ska beräknas. En konsult 
är anlitad för att kartlägga framtida 
efterfrågan på svensk skogsråvara. 
Två forskarseminarier är genom-
förda för att identifiera möjligheten 
att utveckla planeringssystemet 
Heureka. Syftet är att bättre hantera 
klimatförändringarnas påverkan på 
skogens tillväxt och skogsskador.

Slutlig uppföljning av strategi  
för regionalt tillväxtarbete 
Vårt uppdrag att ta fram en strategi 
för långsiktig medverkan i det regio-
nala tillväxtarbetet har ökat med-
vetenheten om politikområdet, både 
inom myndigheten och i externa 
samarbeten. Detta gäller inte minst 
kopplingen mellan regional- och 
landsbygdsutveckling och skogs-
brukets förutsättningar och möjlig-
heter att bidra till utveckling och  
tillväxt, där hela Sverige ska leva.  
Då skogsbruk bedrivs på lands-
bygden och Skogsstyrelsen är en 
geografiskt spridd organisation faller 
detta ut som en naturlig del. Bland 
annat nätverkar vi regionalt och 
interregionalt med olika aktörer och 
samverkar i flera EU-projekt med 
koppling till skogs- och miljöområ-
det, där skogsägare och skogsbruket 
är en viktig målgrupp.

Förändringar i skogsägandet med 
mer utbor och en yngre generation 
på väg att ta över skogsfastigheterna, 
har med teknikutvecklingen lett till  
nya och utvecklade arbetssätt och 
hjälpmedel där digitaliseringen 
har kommit in på bred front. Detta 
gäller också i allt större grad Skogs-
styrelsens arbete med regional 

Uppdraget att ta fram en strategi för långsiktig medverkan i det regionala tillväxtarbetet 
har ökat med vetenheten om kopplingen mellan landsbygdsutveckling och skogs brukets 
förutsättningar till utveckling och tillväxt, där hela Sverige ska leva. 
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tillväxt och utveckling. Vi kommer 
enligt givna anvisningar följa upp 
strategin för regionalt tillväxtarbete 
under 2021. 

Bistå miljömålsrådet
Skogsstyrelsen har deltagit i rådets 
möten under året och i tillhörande 
nätverk med experter. Miljömåls-
rådet har påbörjat arbetet inom sju 
programområden som löper fram 
till 2022[7]. Syftet med att arbeta i 
programområden är att anlägga ett 
mer strategiskt perspektiv och kraft-
samla i prioriterade frågor där rådet 
bedömer att samverkan kan ge störst 
effekt. Skogsstyrelsen deltar i tre 
programområden och två pågående 
samverkansåtgärder (se kapitel 6).

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla 
digitala kunskapsunderlag med skog-
liga grunddata 
Skogsstyrelsen genomför uppdraget 
om skogliga grunddata i samverkan 
med Sveriges lantbruksuniversitet  
och Lantmäteriet, samt med med- 
 finansiärer från skogsbruket. 
Jordbruksverket, länsstyrelserna, 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Statens 

7  Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista, årsrapport 2020

geotekniska institut och Trafikverket 
deltar i en referensgrupp för myndig-
heter. De stöttar uppdraget främst 
genom att sprida information och ge 
inspel kring utvecklingsfrågor.

Under 2020 har 7,42 miljoner 
hektar laserskannats och totalt är nu 
drygt 16,45 miljoner hektar skannade 
i pågående omdrev. Uppdaterade 
skogliga grunddata har tillgänglig-
gjorts vid två tillfällen under året. 
Totalt finns nya uppdaterade kartor 
för 6,97 miljoner hektar produktiv 
skogsmark, eller knappt 30 procent 
av den produktiva skogsmarken.

En digital konferens med 162 
deltagare, varav 36 kvinnor och 
126 män, arrangerades under året. 
Professionella användare av skogliga 
grunddata tog del av föreläsningar 
om olika tillämpningar av skogliga 
grunddata och laserdata.

Den statliga finansieringen av upp-
draget har för 2020 haft en ram på 12 
mnkr, varav Skogsstyrelsen har nyttjat 
1 095 tkr för sitt arbete, inklusive ett 
extra uppdrag till SLU på 100 tkr.

Medverkan i andra regeringsuppdrag 
Under året har Skogsstyrelsen även i 
olika utsträckning medverkat i andra 
myndigheters uppdrag, se tabell 14.3. 
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 

Inom ramen för Skogsprogrammet 
har Skogsstyrelsen genomfört en 
omvärldsanalys[8] som tydligt visar 
att policyutvecklingen fick rejäl fart 
under 2020 både globalt och inom 
EU. Inom EU drivs den av initiativ 
inom ramen för EUs Gröna giv. EUs 
Gröna giv sätter ramarna för EUs 
arbete med hållbara finanser (Tax-
onomin), EUs klimat och energi-
arbete, EUs kommande skogsstrategi 
och EUs strategi för biologisk mång-
fald. Den sistnämnda ligger också till 
grund för EUs förhandlingsposition 
för COP15 inom konventionen för 
biologisk mångfald (CBD). Hur 
de olika processerna landar kan få 
mycket stor påverkan på skogen och 
skogsbruket i Sverige. 

Skogsstyrelsen har stöttat Regerings-
kansliet med analyser, förberedelser, 
underlag till ställningstaganden, 
genomförande av möten och 

8 Skogsstyrelsens rapport 2021/4

förankringsarbete på hemmaplan, i 
allt från samarbete i närområdet och 
EU till globala processer. Agenda 
2030 och de 17 globala målen för 
hållbar utveckling genomsyrade 
arbetet. 

Bland de viktigare EU- och inter-
nationella processerna där vi har 
stöttat Regeringskansliet under år 
2020 kan nämnas:

• Barents skogssektornätverk

• EU:s insatser för att skydda  

och återställa världens skogar

• EU:s arbete med en 

biodiversitetsstrategi

• EU:s förberedande arbete med  

en ny skogsstrategi

• EU:s arbete med hållbara finanser, 

särskilt avsnittet som rör skog och 

skogsbruk

• Stöd till Energimyndigheten gällande 

EU:s arbete med genomförandet 

av RED2 – gällande de detaljerade 

rikt linjer kring hur man ska tolka 

hållbarhetskriterierna för skoglig 

biomassa för energiändamål

• Arbete med EU:s Östersjöstrategi

• Forest Europe, inklusive medverkan i 

Forest Europes styrkommitté

• UNECE:s kommitté för skog och 

skogsindustri

• UNECE:s Teams of Specialists  

inklusive arbetet om Boreala skogar 

och Gröna jobb

• Ordförande i OECD:s skogsschema för 

certifiering av skogsodlingsmaterial

• Klimatförhandlingar inom klimatkonven-

tionen med fokus på EU-förberedelser då 

partskonferensen har flyttats fram ett år

• Konventionen om biologisk mångfald

• FN:s skogsforum

• FAO Skogsbrukskommitté

• Ordförande i Internationella tropiska 

timmerorganisationen

Skogsstyrelsen har även ansvarat 
för internationell rapportering 
om svensk skog och skogssektor 

TA B E L L 1 4 : 3  M E DV E R K A N  I  A N D R A M Y N D I G H E T E R S  R EG E R I N G S U P P D R AG

Uppdrag och ansvarig myndighet Beskrivning

Renbruksplaner
Sametinget

I Skogsstyrelsens regleringsbrev 2020 finns en anvisning om att 200 000 kr  
får användas till att samverka med Sametinget kring renbruksplaner 

Friluftsliv 
Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska stärka samverkan med varandra, Skogsstyrelsen, kommuner  
och flera andra aktörer. Gäller enligt regleringsbrev 2020 särskilt tätortsnära natur

Vindlov.se
Energimyndigheten

Webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd.
Regleringsbrev 2017–2020

Omarrondering i Dalarnas län
Länsstyrelsen

Regleringsbrev 2019, 2020

”Landsbygdspolitik” 
Tillväxtverket

Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik  
för Sveriges landsbygder. Rapportering 2021-02-21 till Tillväxtverket

”Tillgängliggöra data”
Lantmäteriet

Uppdrag att analysera budgetkonsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder.
2020-05-08 (delredovisning), 
2020-06-12 (slutredovisning, avrapporterat)

Konventionen för biologisk mångfald
Naturvårdsverket

Uppdraget avrapporterat [1]. Arbetet fortsätter då CBD-processen är försenad. 

”Statistik och Agenda 2030”
SCB

Uppdrag att samordna utvecklingen, produktionen och tillgängliggörandet av statistik  
för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Rapportering 2019-03-01, 2020-03-01, 2021-03-15 (statistisk lägesbild) och 2021-10-01  
(delredovisning av genomförandet) [2] Den senaste uppföljningen var 2020-11-03[3] 

”Klimatrapportering”
Naturvårdsverket

Lämna förslag till ändringar i förordningen för klimatrapportering mot bakgrund av nya krav från EU och FN.
Rapportering 2021-05-31

1  https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/ 
ru-redovisning-konventionen-om-biologisk%20mangfald.pdf
2  https://www.scb.se/contentassets/9c9be2a9307f462ba76288f83ebbf450/ 
beslut-april-2020-om-justering-av-scbs-regeringsuppdrag-om-uppfoljning-av-agenda-2030.pdf
3  Lämna ingen utanför, Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 (scb.se)
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till internationella organisationer. 
Bilaterala dialoger som ökat under 
senare år avstannade under pan-
demin 2020. Förutom ett virtuellt 
möte med Thailands nya ambassadör 
i Stockholm, har dialoger begränsats 
till deltagande i initiativ från några 
internationella organisationer.

Under 2020 har avtal tecknats 
med Sida för ett internationellt 
utbildningsprogram (ITP) om  
lokal kapacitet för skogsrestaurering. 
Avtalet är resultat av flera års arbete 
inom ”politiken för global utveck-
ling” (PGU) och avtalet innehåller 
förberedelser under andra halvan 
av 2020 och programaktivitet 
2021–2025. Förberedelserna med 
ITP innebär intensiva kontakter med 
många olika organisationer inom 
skogs sektorer i de länder som är 
utvalda för programmet; Vietnam, 
Laos, Thailand, Nepal, Etiopien och 
Burkina Faso. Under året startade 
Skogsstyrelsen en vidareutbildning 
av medarbetare för internationellt 
arbete, både för interna behov och 

9  Naturvårdsverkets rapport 6919. Årlig uppföljning av miljömålen 2020.
10  Skogsstyrelsen 2019. Rapport 2019/1 Indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande skogar) 

för handledare inom ITP-program-
met. De bilaterala samarbeten som 
vi startade 2019 är alla drabbade 
av pandemin med avstannande 
aktiviteter som följd. Samarbetena 
omfattar Algeriet, Ministeriet för 
infrastruktur och miljö i delstaten 
São Paulo i Brasilien, Etiopien samt 
tidigare Albanien. Vi har genomfört 
virtuella möten men lider av svaga 
internetanslutningar vid distans-
arbete hos våra samarbetspartners. 
Både ITP och samarbetena med  
São Paulo och Etiopien är exempel 
på kapacitetsutveckling med  
system analytisk ansats utifrån 
Agenda 2030. Många aktörer sam-
verkar där för kopplade mål kring 
såväl miljö och klimat som social  
och ekonomisk utveckling.

ÖVRIGA POLICYFRÅGOR

Miljömålsuppföljning

Skogsstyrelsen har utvärderat 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
Den årliga uppföljningen public-
erades i mars[9] och de regionala 

uppföljningarna i slutet av året. 
Vi har arbetat med att utveckla 
miljömålsuppföljningen och 
planerar att initiera en ny samver-
kansprocess. Syftet är att tillsam-
mans med skogsbrukets aktörer 
ta fram delmål för ett antal av de 
indikatorer[10] som används vid 
miljömålsuppföljningen. 

Genom att sätta upp delmål inom 
ramen för en samverkansprocess är 
vår förhoppning att öka aktörernas 
motivation genom delaktighet och 
möjlighet att påverka resultat och 
innehåll. Delmålen kan då både vara 
och upplevas som mer relevanta och 
väl underbyggda. Att arbeta med 
delmål är ett sätt att konkretisera 
miljömålsarbetet och att synliggöra 
steg i rätt riktning. Utgångspunkten 
är att ta fram delmål som ska vara 
utmanande men nåbara och tydliga. 
Skogsstyrelsens övriga arbete med  
indikatorer för intern effekt utvärdering 
och Skogsprogrammets genomförande 
framgår av kapitel 4, Ledning och 
styrning.

Under 2020 har avtal tecknats med Sida för ett internationellt  
utbildningsprogram (ITP) om lokal kapacitet för skogsrestaurering.  
LoCoFoRest, Locally Controlled Forest Restoration, är ett program där människor 
från låginkomstländer utbildas om förutsättningarna för hållbart skogsbruk. 
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Regional utveckling

Genom myndighetens lokala och 
regionala förankring bidrar Skogs-
styrelsen till regional tillväxt och 
utveckling i hela landet. Vår uppgift 
är att koppla ihop mål och möjlig-
heter inom regional utveckling med 
skogens och skogsbrukets förutsätt-
ningar och möjligheter.

Tillsammans med flera myndig-
heter medverkar vi i det regionala 
tillväxtarbetet. Vi samverkar med 
Tillväxtverket, EU-myndigheter, 
regioner och länsstyrelser. Som ett 
led i detta har vi en långsiktig strategi 
för vår medverkan i regionalt tillväxt-
arbete. Med länsstyrelserna, Natur-
vårdsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Sveriges lantbruksuniversitet 
och skogsbruket sker verksamhet i 
projektform, främst inom skogs- och 
miljöområdet och ofta medfinansierat 
av EU:s strukturfonder och sektors-
program. Inom Interreg program 
(Europeiskt territoriellt samarbete) 
samarbetar vi i projekt med motsva-
rande myndigheter i andra länder, 
exempelvis Skogscentralen och 
Miljöcentralen i Finland. Parallellt 
pågår arbetet med nya projekt-
ansökningar, till exempel arbetet 
med Östersjöstrategin.

Skogsstyrelsens medverkan i 
EU-projekt liksom samverkan 
generellt ger ett erfarenhets- och 
kunskapsutbyte med kompetens-
utveckling för medverkande parter, 
både lokalt, regionalt och interregi-
onalt. För Skogsstyrelsens del gäller 
det främst inom det skogs- och miljö-
politiska området med koppling till 
regional- och landsbygdsutveckling. 
Där är skogsägare, skogsföretag och 
skogsentreprenörer samt andra mar-
kanvändare viktiga målgrupper som 
på ett bättre sätt kan ta del av denna 
utvecklade erfarenhet och kunskap. 
Därigenom når vi längre i strävan att 
bidra till att förverkliga de jämställda 
skogspolitiska målen och skogens 
sociala värden. Nationella skogspro-
grammet och de regionala skogsstra-
tegierna med koppling till regionalt 
tillväxtarbete, kommer också att 
bli viktiga arenor för utveckling av 
landsbygden och lokalsamhället i 
stort.  

Inför EU:s programperiod 
2021– 2027 medverkar vi till att ta 
fram nya EU-program och regionala 
utvecklingsstrategier. Detta kopplar 
även till arbetet med det nationella 
skogsprogrammet och regionala 
skogsstrategier.

Tillgång till natur för  

friluftsliv på skogsmark 

Skogsstyrelsen är tillsammans med 
Naturvårdsverket ansvarig myndighet 
för friluftslivspolitikens mål  
för tillgång till natur för friluftsliv.  
I uppföljningen från år 2019 konsta-
terade vi att ”bättre kunskaps underlag 
och tydligare måluttolkning behövs 
både för att möjliggöra positiv mål-
utveckling och tillförlitlig uppföljning 
av målet”. Inga speciella åtgärder är 
genomförda under 2020.

Remisser 

Under 2020 besvarade Skogs-
styrelsen 98 nationella remisser 
och 1 091 regionala och lokala 
remisser. Nationella remisser kom 
främst från Regeringskansliet och 
sektors myndigheter och handlade 
i stor utsträckning om förslag på 
ändringar av regelverk och andra 
frågor av policykaraktär. Regionala 
och lokala remisser kom främst från 
läns styrelser, regioner och kommu-
ner och berörde policyfrågor som 
regionala strategier (220 stycken), 
tillsynsfrågor (569 stycken) och 
frågor kopplade till områdesskydd 
(302 stycken). 

Skogsstyrelsens medverkan i EU-projekt liksom samverkan generellt ger ett erfarenhets- och kunskapsutbyte med kompetens utveckling för med-
verkande parter, både lokalt, regionalt och interregionalt. 

KAPITEL 14:  POLICYUTVECKLING
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Dialog och samverkan

Sektorsdialog
Sektorsdialoger är sedan 2013 ett 
av Skogsstyrelsens verktyg för att 
nå skogspolitikens mål. I stort sett 
samtliga företag och andra intres-
senter är positiva till dialogerna  
och uppger att de har ett mervärde. 
Vi har dragit flera slutsatser från 
dialogerna och ökat vår förståelse  
för hur flera större företag och orga-
nisationer tänker och agerar. 

Som nytt politiskt instrument 
befinner sig dock dialogerna fort-
farande i en utvecklingsfas, inte 
minst vad gäller vårt interna arbete. 
Under året har vi därför förtydligat 
mål, syfte, arbetssätt och roller i dia-
logprocessen. Bland förändringarna 
kan nämnas att överföra ansvaret 
för planering, genomförande, analys 
och avrapportering till våra regioner 
och att tydligare koppla resultatet 
från dialogerna till vår övergripande 
strategi- och planeringsprocess.  

Under 2020 genomförde Skogs-
styrelsen dialoger med 23 företag 
och organisationer inom skogs-
sektorn. Ämnena är indelade i två 
block: samverkan om skogsproduk-
tion och miljöarbetet i skogen.  
Fokus i dialogerna är:

• Samverkan skogsproduktion, dels  

om hur olika aktörer avser att hantera  

förslagen i rapporten Skogsskötsel  

med nya möjligheter, dels om 

utformning av en kommande råd-

givningskampanj och skogssektorns 

syn på en adaptiv plattform för nya 

skötselmetoder.  

• Klimatanpassning, om åtgärder för 

att anpassa skogsbruket till ökade 

skaderisker.

• Skador på skog, om hur vi fortsatt 

skapar oss en bild av den samlade 

beredskapen för kommande skador 

på skog.  

11  https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/
12  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf 

• Levande skogar, om miljömålsarbetet 

och hur det kopplar till hållbarhet.  

Även hur man kan samla in information 

om utförda åtgärder inom näringslivet 

som bidrar till Levande skogar.

• Frivilliga avsättningar och etapp målet, 

om sektorns syn på dem och hur 

Skogsstyrelsen kan stötta i det arbetet. 

• Naturvårdande skötsel i frivilliga 

avsättningar, om skötsel och formerna 

för samverkan med att ta fram en 

strategi för densamma. 

• Kulturmiljöhänsyn, om inriktning på 

uppföljningens resultat, åtgärder för 

minskade skador och behov av stöd 

från myndigheten.  

• Målbilder, om målbilder och utfallet 

av den enkät om målbilder som har 

skickats till sektorn.

• Uppföljning miljöhänsyn, om våra 

åtgärder för att säkerställa att  

hänsynsuppföljning och målbilder  

på ett bra sätt bidrar till utveckling  

av miljöhänsynen. 

Skogsstyrelsen har i dialogerna  
varit representerade av 47 kvinnor 
(45 procent) och 56 män (55 procent). 
Motsvarande siffror för övriga sektorn 
är 12 kvinnor (15 procent) och 66 män 
(85 procent). 

Rådgivande forum 
Skogsstyrelsen har flera rådgivande 
forum som vi träffar regelbundet  
för att samverka i aktuella frågor[11].  
Vanligen anordnar vi två till fyra 
möten per forum och år, nästan all-
tid fysiskt. Pandemin har inneburit 
att möten från våren och framåt 
istället har arrangerats digitalt. 
Övergången förefaller ha fungerat 
bra. Intresset från intressenterna att 
delta är oförändrat stort och diskus-
sionerna har varit bra. I exempelvis 
nationella sektorsrådet har en vanlig 
reaktion varit att vi i framtiden 
kan fortsätta att arrangera kanske 

hälften av mötena i digital form.
Som exempel kan vi nämna Centrala 
samverkansgruppen för skogsbruk 
och renskötsel som har genomfört 
två möten under 2020. Till det första 
mötet var utöver ordinarie ledamö-
ter även högre chefer från berörda 
organisationer inbjudna. Syftet var 
att ge tillfälle till insyn i samver-
kansgruppens arbete och en ökad 
förståelse och kunskap i frågor om 
skogsbruk och renskötsel.  
Det andra mötet var digitalt, vilket 
även innebar att vi fick ställa in den  
sedvanliga exkursionen. Ett annat 
rådgivande forum är Centrala 
skogsskyddskommitten som under 
året fått en mer framträdande roll 
med tanke på regeringens satsning 
på skogsskadebekämpning både 
under 2020 men också från 2021 
och framåt.

Klimatanpassning

Skogen och skogsbruket behöver 
anpassas för att stå emot ökade 
skade risker i ett ändrat klimat. 
Anpassningar behövs också för  
att tillvarata den tillväxtpotential 
som följer av längre växtsäsonger.  
Vi har upprättat en handlingsplan 
för arbetet med klimatanpass-
ning.[12] Ytterst ska den bidra till 
att skogsbruket vidtar adekvata 

Under året har Skogsstyrelsen arbetat med 
att utveckla ett koncept för att restaurera 
våtmarker i större skala.
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anpassnings åtgärder för att nå de 
mål som Skogsstyrelsen och skogs-
bruket gemensamt har tagit fram. 

En bärande del i handlingsplanen 
är att utveckla och förmedla kunskap.  
Under 2020 har Skogsstyrelsen både  
satsat på att förmedla kunskap internt 
och på att lyfta klimat anpassning i 
relation till skogsskador inom ramen 
för sektorsdialogerna (se ovan). Det 
senare är även ett sätt att fånga upp 
konkreta behov och problem att 
beakta i fortsatt arbete. Under 2020 
har vi inlett samarbeten med SLU 
och med andra myndigheter för att 
få mer kunskap om stormsäkring 
och om hur skogsbruk kan påverka 
samhällsviktiga funktioner i ett 
ändrat klimat. 

Skogsstyrelsen följer fortlöpande 
målen för klimatanpassning med 
hjälp av tolv enkla effektindikatorer 
som också speglar andra aspekter av 
hållbarhet. Se kapitel 3, Tillståndet i 
skogen, och kapitel 4, Ledning och  
styrning. Indikatorerna är av karaktä-
ren ”högsta volym insektsdödad skog”, 
”högsta skogsbrandsareal” och ”lägsta 
andel bland- och lövskog”. Minst vart 
femte år kommer myndigheten att 
utvärdera målarbetet i detalj. Arbetet 
med klimatanpassning följer av 
förordning (2018:1428) om myndig-
heters klimatanpassningsarbete.

Återvätning av dikad torvmark

Under året har Skogsstyrelsen arbetat 
med att utveckla ett koncept för att 
restaurera våtmarker i större skala 
med hjälp av medel från Landsbygds-
programmet, Södra och stiften i Växjö 
och Linköping. Inriktningen är att 
återväta objekt med stor negativ 
klimatpåverkan per hektar och att 
återskapa miljöer som blir viktiga  
för den biologiska mångfalden.  
Inom projektet arbetar vi fram  
lämpliga metoder för att välja ett 

13  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2020/rapport-2020-3-forest-genetic-resources-in-sweden---2nd-report.pdf
14  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2020/rapport-2020-3-skogsgenetiska-resurser-i-sverige-informationsblad.pdf

urval av objekt, planera och göra 
efter kontroller, ersätta markägare 
och säkra permanens i återvätningen. 
Arbete med dessa frågor sker även 
inom projektet Grip on Life.  
Se kapitel 6, Miljöarbete. 

Skogsgenetiska resurser 

På uppdrag av FN:s livsmedels- och 
jordbruksorgan (FAO) publicerade 
vi en rapport om status och åtgärds-
behov för skogsgenetiska resurser i 
Sverige[13] [14]. Rapporten pekar bland 
annat på följande åtgärdsbehov: 

• Bruka skogsgenetiska resurser mer 

uthålligt genom att använda både fler 

och rätt trädslag i skogsbruket och 

en större palett av lämpliga åtgärder 

vid föryngring, röjning, gallring och 

avverkning. 

• Ta fram ett spårbarhetssystem för 

skogsplantor. 

• Utveckla förädlingsprogram och  

frökällor från fler trädslag än idag. 

• Forska om exempelvis konsekvenser 

för produktions- och miljövärden av en 

ökad skogsodling med förädlade träd.

• Bevara genetisk variation av rödlistade 

och mindre vanliga trädslag i stora 

skyddade områden.

Skogsutredningen

Skogsstyrelsen har levererat olika 
typer av underlag till Skogsutred-
ningen 2019. Under februari till 
mars 2020 levererade vi fyra större 
underlagsrapporter i samverkan med 
Naturvårdsverket efter en samlad 
beställning från utredningen. 

Rapporterna behandlade fjällnära 
skogar, nyckelbiotoper, representati-
vitet av skogstyper inom olika former 
av naturvårdsavsättningar, samt 
kunskapsunderlag om naturvärden.

Skogsutredningen har dessutom 
fortlöpande efterfrågat mer avgrän-
sade underlag från myndigheten. 
Vi genomförde ett mer omfattande 
arbete under oktober då utredningen 
efterfrågade beskrivningar av kon-
sekvenser till följd av utredningens 
förslag. Tillsammans med Natur-
vårdsverket har vi redovisat en PM 
till utredningen om förslag som 
berör båda myndigheterna och en 
egen PM med förslag som enbart rör 
Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har dessutom 
haft en expert med i utredningens 
expertgrupp.

Skogsstyrelsen har levererat olika typer av underlag till Skogsutredningen. Under 2020 
levererades fyra större underlagsrapporter som bland annat behandlade fjällnära skogar.
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TA B E L L 1 4 : 4 .  V E R KSA M H E T E N S  O M FAT T N I N G ,  P O L I CY U T V EC K L I N G  ( I N K LU S I V E  S KO G S P R O G R A M M E T )  
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

2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 148 147 150

Årsarbetskraft, män 83 87 93

Årsarbetskraft, kvinnor 65 60 57

Intäkter av anslag 1:1 148 752 143 045 151 431

Intäkter av anslag 1:2 11 850 9 109 6 103

Övriga intäkter 18 914 29 487 18 628

Kostnader -179 516 -181 641 -176 162

Resultat 0 0 0

Från statsbudgeten för finansiering  
av bidrag anslag 1:1 565 54 500

Lämnade bidrag -565 -54 -500

Utredningsfunktionen

Skogsstyrelsen har en utrednings-
funktion som utvecklar arbetsupp-
gifter och arbetssätt som främst rör 
nationella policyfrågor. Bland annat 
bereder funktionen regeringsupp-
drag, återrapporteringskrav och 
andra utredningar genom att ta fram 
projektdirektiv och följa arbetet fram 
till slutrapportering. 

Under 2020 har vi följt upp Skogs-
styrelsens utfästelser i de rapporter 
som myndigheten publicerat under 
senare år. Det har lett till att vi mer 
systematiskt kan identifiera och 
dokumentera de åtgärder och utred-
ningar vi ser behov av att initiera 
själva eller i samverkan med andra. 

En påbörjad egeninitierad utred-
ning rör påverkan av röjning och 
gallring på skogens produktions-  
och miljövärden. De senaste lands-
omfattande röjnings- och gallrings-
undersökningarna publicerades 
år 1997, varför det finns behov av 
aktuell kunskap. Vi arbetar även med 
en kunskapssammanställning om 
växthusgasflöden vid dikning och 
dikesrensning.

För att professionalisera rollen  
som utredningsledare har Skogs - 
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styrelsens utredarpool under året 
fått kompetensutveckling. Poolen 
består av elva kvinnor och 13 män 
med erfarenhet av utredningsarbete 
främst inom skogliga ämnesområden.  
Syftet är att öka myndighetens 
beredskap och möjlighet att leda  
och genomföra utredningar. 

Under 2020 har myndigheten tagit 
fram förslag på fyra policyer: för mark 
och vatten, föryngringsavverkning 
och föryngring, beståndsvård och 

tillväxthöjande åtgärder. Policyerna 
kommer fastställas i början av 2021. 
Policyer är ett internt styrande 
dokument som tydliggör Skogssty-
relsens ställningstaganden i skogliga 
frågor. Policyerna ska bidra till en 
saklig och enhetlig hållning i 
frågorna inom Skogsstyrelsen. Syftet 
med policyerna är ytterst att bidra 
till att skogs-, miljö- och klimatpoli-
tiska mål uppnås. 

Skogs styrelsens utredarpool påbörjade under 2020 en egeninitierad utredning om hur 
röjning och gallring påverkar skogens produktions- och miljövärden.
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”Skogsstyrelsen är 
tillsammans med 
Naturvårdsverket 
ansvarig myndig
het för friluftslivs
politikens mål för 
tillgång till natur 
för friluftsliv.”
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 XXXXXX KAPITEL 15:  UPPDRAGSVERKSAMHET

Vi utför olika tjänster  
där Skogsstyrelsens 
kompetens kan vara 
till nytta. Många upp
drag ryms inom våra 
produktområden,  
medan andra är 
skräddarsydda 
konsultuppdrag.”
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  KAPITEL 15:  UPPDRAGSVERKSAMHET

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. Kunderna finns även inom 
vindkraft, elkraftbolag, gruvnäring och andra infrastrukturrelaterade verksamheter  
i skogslandskapet. 

Skogsstyrelsens uppdragsverk-
samhet delas huvudsakligen 
upp i skoglig uppdragsverk-

samhet och arbetsmarknadsrelate-
rad uppdragsverksamhet. 

Enligt regleringsbrev ingår även 
fastighetsförvaltning och tjänste-
export i uppdragsverksamheten. 
Information om fastighetsförvalt-
ningen finns främst i kapitel 16, 
Finansiell redovisning.

SKOGLIG UPPDRAGSVERKSAMHET 

Under 2019 organiserade Skogs-
styrelsen om den skogliga uppdrags-
verksamheten och gick därför in i 
2020 med en ny organisation med 
lägre kostnader. Förbättringsarbetet 
har fortsatt under året, med fokus 
på uppdragsverksamhetens styrande 
dokument. Vi har även arbetat med 
en förstudie och upphandling av ett 
nytt mer effektivt och digitalt  
administrativt system under 2020, 
men projektet är försenat till 2021.

Effekter av verksamheten

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet  
åt skogsbruket har 2020 en omsättning  
som är nära i nivå med 2019. Se tabell  
15:4. Den areal som direkt påverkats 
av uppdragsverksamheten har  

minskat, från 81 517 hektar 2019,  
till 32 651 hektar 2020. Se tabell 15:1.  
Statistiken över direkt påverkad 
areal är osäker, men omfattningen 
av skadebesiktningar var mycket stor 
2019 och något mindre 2020. 

Skogsstyrelsen har avvecklat vissa 
produkter, som skogsbruksplaner, 
från uppdragsverksamhetens utbud. 
Andra delar har ökat, främst inmät-
ning av gränser, och det arbetet syns 
inte i statistiken över påverkad areal. 

Under året utbildades 2 013 delta-
gare inom Skogsstyrelsens uppdrags-
verksamhet. Motsvarande siffra 2019 
var 2 918 deltagare. Minskningen 
beror på att många utbildningar 
ställts in 2020, på grund av den 
pågående pandemin. Volymen på 
inmätning av områdesskydd som 

Skogsstyrelsen utför i myndighets-
samverkan med Naturvårdsverket 
har ökat. 

Produktområden

Vi utför olika tjänster där Skogs-
styrelsens 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, kulturmiljöinvente-
ringar och skogsskadebesiktningar. 

Vi utför också inventeringar för 
kunder med specifika önskemål. 
Med hjälp av resultaten från inven-
teringarna kan natur- och kultur-
värden bevaras i högre grad och 
därmed bidra till skogens biologiska 
mångfald. Många inventeringar 
bidrar också till att säkra en uthållig 
skogsproduktion och bra avkastning 
för kunderna. Omsättningen inom 
produkt området Inventeringar är 
något lägre 2020 (9 843 tkr) än 2019 
(11 546 tkr).

Baserat på egna eller andras fält underlag 
hjälper vi, som oberoende part, kunder att 
sätta ett värde på sin skogsmark.

UPPDRAGSVERKSAMHET

K A P I T E L  1 5

Fo
to

: C
am

ill
a 

Z
ilo



100     SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING 2020

Utbildningar
Skogsstyrelsen genomför utbildningar 
i huvudsak inom tre ämnesområden:

• natur- och kulturmiljövärden

• skogskunskap 

• tekniska säkerhetsutbildningar.

Utbildningsverksamheten har mins-
kat under 2020, framförallt under 
första halvåret. Under hösten har 
utbildningarna anpassats med digitala 
och smittskyddssäkra lösningar. 
Utbildningarna är viktiga för våra 
kunder och skogssektorn. Under 2020 
har fokus på utbildningar inom 
natur- och kulturmiljövård ökat. 

Planläggning 
Produktområdet planläggning omfattar 
olika typer av besluts- eller plane-
ringsunderlag till skogsbruket och 
andra sektorer som verkar i eller 
påverkar skogen. Den minskade 
omsättningen beror, som också  
redovisats ovan, på att vissa produk-
ter tagits bort ur tjänsteutbudet.

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. 

Övriga tjänster
Bland övriga tjänster bör särskilt 
nämnas uppdrag åt Naturvårds-
verket, där vi mäter in och kva-
litetssäkrar gränser på bildade 
natur reservat. Exempel på konsult-
uppdrag är planering och utförande 
av naturvårdande skötselåtgärder, 
insamling av statistik och uppgifter 
om skötselåtgärder och vägar. 

Skogsstyrelsens uppdragsverksam-
het genomför inmätning av gränser 

på naturreservat till Naturvårdsver-
ket och Länsstyrelserna. I samband 
med bildandet av ett reservat mäts 
bestämmelsegränsen för reservatet 
med hög noggranhet och berörda 
fastighetsgränser uppdateras i  
Lantmäteriets digitala registerkarta. 

För 2020 har omfattningen av 
arbetet med inmätning av natur-
reservat ökat. Olika reservatsobjekt 
tar olika lång tid att utreda och mäta 
in. Under året har Skogsstyrelsen 
arbetat med 457 unika områdes-
skyddsobjekt. På 202 objekt har 
mätningen kunnat avslutas och leve-
rerans göras till Naturvårdsverket. 

På uppdrag åt Naturvårds verket mäter vi 
in och kvalitetssäkrar gränser på bildade 
natur reservat. 

KAPITEL 15:  UPPDRAGSVERKSAMHET

*) Antal hektar exklusive inmätning av områdesskydd som redovisas i tabell 15:3

*) Uppgiften om upparbetat belopp är uttagen 2020-12-03

TABELL 15:1. PÅVERKAD AREAL INOM SKOGLIG UPPDRAGSVERKSAMHET*, HEKTAR

TABELL 15:2. ANTAL DELTAGARE INOM SKOGSSTYRELSENS UTBILDNINGAR

TABELL 15:3. INMÄTNING OCH KVALITETSSÄKRING AV RESERVATSGRÄNSER 

Skogspolitisk nytta 2020 2019

Naturvård 11 656 6 546

Kulturmiljövård 21 300

Skogsproduktion 16 363 41 095

Skogsskador 4 587 33 576

Summa 32 651 81 517

Utbildningsområde 2020 2019

Natur & Kulturmiljövård 518 181

Naturvård 222 369

Kulturmiljö 45 114

Skogskunskap 238 264

Teknisk utbildning 990 1 990

Summa 2 013 2 918

Antal och belopp 2020 2019

Antal unika reservatsobjekt 457 421

Antal slutförda reservatsobjekt 202 172

Upparbetat belopp (fakturerat Naturvårdsverket), tkr 22 859* 19 965
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Tjänsteexport

I enlighet med Skogsstyrelsens 
instruktion och regleringsbrev  
bedriver myndigheten viss tjänste-
export, till exempel i form av inter-
nationella samarbetsprojekt. 

Under 2020 har Skogsstyrelsen 
verkat inom ett program för att 
utreda Etiopiens nationella skogs-
sektorstrategi och för att stödja den 
etiopiska regeringens kommission 
att genomföra strategin. 

Revisioner enligt PEFC:s  

entreprenörsstandard

2020 års externa revision enligt 
PEFC:s entreprenörsstandard 
genomfördes i början av december. 
Rapporten från denna revision 
väntas komma under början av 2021. 
Skogsstyrelsens hantering av den 
större avvikelsen från 2019 god-
kändes. Avvikelsen gällde rapporte-
ringsskyldighet om avvikelser hos 
annan part. En kommentar kring 
hur frågan ska hanteras är inskriven 
i den nya PEFC-rutinen. 

De interna revisionerna blev kraftigt 
försenade under 2020 till följd av 
pandemin. Utifrån ett beslut av 
generaldirektören lades revisionerna 
efter VP/budgetarbetet. Det innebär 
att de sista enheterna revideras i 
början av 2021 och att inga resultat 
finns att tillgå vid tidpunkten för 
årsredovisningens upprättande. 

Arbetssätten för de interna 
miljö- och PEFC-revisionerna har 
utvecklats. Se kapitel 4, Ledning och 
styrning. 

Effekter av smittskyddsåtgärder

År 2020 har i hög utsträckning 
präglats av den pågående pandemin. 
Inom Skogsstyrelsens uppdragsverk-
samhet har främst utbildningsverk-
samheten påverkats, där vi normalt 
genomför genomför utbildningar i 
grupper på mellan sex och 20 delta-
gare. I mars avbröt Skogsstyrelsen 
utbildningsverksamheten helt på 
grund av den rådande situationen 
och risken för smitta. Under perio-
den från mars till augusti minskade 

därför omsättningen på utbildningar 
till väsentligt lägre nivåer än motsva-
rande perioder 2018 och 2019. 

Genom att myndigheten arbetade 
fram smittskyddsanpassade utbild-
ningslösningar, kunde verksamheten 
återupptas igen i september. 

Verksamhetsvolym  

och ekonomiskt resultat

Verksamhetsvolymen inom UV åt 
skogsbruket sjönk något från 2019 
till 2020. Detta beror på effekter 
av den pågående pandemin och på 
att Skogsstyrelsen avvecklat några 
produkter. I viss mån har detta kom-
penserats av att vi haft resurser att 
främst göra ytterligare inmätning av 
naturreservat till Naturvårdsverket. 

TA B E L L 1 5 : 4 .  R E S U LTAT,  O M S Ä T T N I N G  O C H  VO LY M  F Ö R  
U P P D R AG SV E R KSA M H E T E N S  O L I K A V E R KSA M H E TS G R E N A R  2 0 2 0

Omsättning, tkr 1) Resultat, tkr Dagar antal

Produktområde 2020 2019 2020 2019 2020 2019

UV-gemensamt 33 14 0 0 981 1 033

Inventering/besiktning 9 843 11 546 569 572 1 535 1 763

Kunskapsförmedling 9 211 16 033 -2 148 691 1 624 2 163

Planer/planläggning 3 880 6 642 71 320 489 953

Skogsvärdering 2 418 1 951 142 83 384 264

Reservatskötsel 13 400 11 347 -3 71 14 68

Övriga tjänster 38 030 36 164 2 065 1 196 4 815 4 326

Summa UV åt Skogsbruket 76 815 83 697 696 2 933 9 842 10 570

Internationella uppdrag 258 183 -4 112 40 10

Arbetsmarknad/rehab/integration 33 243 44 863 635 -111 1 661 3 735

Naturnära jobb 2) 69 175 6 479 -16 -13 069 5 236 1 842

Totalt 179 491 135 222 1 311 -10 135 16 779 16 157

1) I övriga tabeller i årsredovisningen presenteras omsättning inklusive fördelade LS-intäkter.
2) 2020 ingår anslagsintäkt 46 076 tkr
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TA B E L L 1 5 : 5 .  AVG I F TS F I N A N S I E R A D  V E R KSA M H E T Å R  2 0 2 0

Verksamhet (tkr)

Över-
skott 

/under-
skott

Över-
skott 

/under-
skott

Intäkter  
2020

Kostnader  
2020

Över-
skott 

/under-
skott

Ack. 
över-
skott 

/under-
skott

tom. 2018 2019 Budget Utfall Anslag Budget Utfall 2020 2020

Uppdragsverksamhet

Skogliga tjänster 484 2 933 55 000 77 104  -55 000 -76 408 696 4 113

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster -6 412 -111 50 000 33 670  -50 000 -33 035 635 -5 888

Naturnära jobb *) 0 -13 069 0 23 639 46 076 0 -69 731 -16 -13 085

Summa uppdragsverksamhet -5 928 -10 247 105 000 134 413 46 076 -105 000 -179 174 1 315 -14 860

Tjänsteexport -3 112 300 259  -300 -263 -4 105

Summa uppdragsverksamhet  
inklusive tjänsteexport -5 931 -10 135 105 300 134 672 46 076 -105 300 -179 437 1 311 -14 755

Fastighetsförvaltning
och övrig verksamhet 10 687 -3 931 5 000 4 810  -7 000 -8 499 -3 689 3 067

Summa uppdragsverksamhet inklusive  
tjänsteexport och fastighetsförvaltning 4 756 -14 066 110 300 139 482 46 076 -112 300 -187 936 -2 378 -11 688

Offentligrättslig verksamhet

Offentligrättslig verksamhet -25 -2 315 406  -325 -420 -14 -41

Summa 4 731 -14 068 110 615 139 888 46 076 -112 625 -188 356 -2 392 -11 729

Totalt exkl Naturnära jobb 4 731 -999 110 615 116 249 0 -112 625 -118 625 -2 376 1 356

*) Naturnära jobb finansierades 2020 med anslag 1:2 ap 4 enligt beslut 2020-06-25. Resultatet -16 tkr avser kostnader i början av året för avveckling av Naturnära jobb från 2018.

KAPITEL 15:  UPPDRAGSVERKSAMHET

ARBETSMARKNADSVERKSAMHET 

Skogsstyrelsen har under lång tid 
bedrivit arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet i varierande omfattning. 
Verksamheten syftar till att lyfta 
individen mot anställningsbarhet 
genom arbete med samhällsviktiga 
arbetsuppgifter och utbildning. 
Under 2020 genomfördes två reger-
ingsuppdrag samt lokala samarbeten 
med Arbetsförmedling och läns-
styrelser. Totalt omfattade verksam-
heten mer än 400 nyanlända och 
långtidsarbetslösa.

Enklare arbetsuppgifter  

inom naturvård och markvård

Skogsstyrelsen planerade att  
anställa 100 personer i uppdraget  
Enklare arbetsuppgifter inom 
naturvård och markvård under 

barmarkssäsongen 2020. Pandemin 
förändrade dock förutsättningarna. 
62 nyanlända och långtidsarbetslösa 
anställdes, varav 6 kvinnor och 56 
män, för att utföra enklare arbets-
uppgifter. Generellt började anställ-
ningarna den 1 maj och avslutades 
den 31 oktober. 2 853 tkr användes 
för kostnader kopplade till anställ-
ning utöver anställningsstöden för 
extratjänster. 

Arbetsuppgifterna var att märka 
ut biotopskyddsområden, åtgärder 
i skyddade områden som Skogs-
styrelsen ansvarar för och att inven-
tera och bekämpa granbarkborre. 
Skogsstyrelsen bedömer att insatsen 
gett stor nytta, såväl för individens 
utveckling som för myndigheten 
som fått hjälp med genomförandet 
av ovanstående arbetsuppgifter. 

Lokal verksamhet

Skogsstyrelsen har genom myndig-
hetssamverkan med länsstyrelserna 
och Arbetsförmedlingen i Skåne och 
Halland genomfört lokal verksamhet 
med god effekt. 120 personer var 
anställda i Skåne och sex i Halland, 
cirka 13 procent kvinnor och 87 
procent män. Den lokala verksam-
heten har trots pandemin fungerat 
bra och varit inriktad på skötsel av 
naturområden. 

Naturnära jobb 

Skogsstyrelsen har, inom ramen för 
uppdraget, bidragit till att nya natur-
nära jobb har skapats i hela landet, 
och att miljöåtgärder med mera har 
genomförts. Arbetet har genomförts 
i samarbete med Naturvårdsverket, 
länsstyrelserna, Sveriges geologiska 
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2020 2019 2018

Årsarbetskraft, totalt 244 180 1 035

Årsarbetskraft, män 193 155 833

Årsarbetskraft, kvinnor 51 25 202

Intäkter av anslag 1:2 ap 4 46 076 0 112 282

Intäkter 139 482 143 343 437 073

Kostnader -187 936 -157 409 -549 844

Resultat -2 378 -14 066 -489

TABELL 15:6. VERKSAMHETENS OMFATTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET,  
ÅRSARBETSKRAFTER, INTÄKTER OCH KOSTNADER

undersökning (SGU) och Arbets-
förmedlingen. Skogsstyrelsen 
planerade att ordna 608 platser för 
nyanlända och långtidsarbetslösa 
under året. Men pandemin inne-
bar att myndigheten fick ställa om 
verksamheten, vidta omfattande 
smittskyddsåtgärder och anpassa 
antalet platser. Skogsstyrelsen 
anställde 338 personer, 123 kvinnor 
och 215 män. Till detta kommer mer 
än 60 personer på Skogsstyrelsen 
som var arbetsledare, matchnings-
resurser, gruppchefer, samordnare 
och administratörer.

Arbetslagen har genomfört arbets-
uppgifter som inventering av källor, 
skötsel- och restaureringsåtgärder i 
naturreservat och vid kulturmiljöer,  
bekämpning av invasiva arter, 
grönyteskötsel och strandstädning. 
Myndigheternas bedömning är att 
nyttan av insatsen är stor, främst 
för individens utveckling och att få 
arbetsuppgifter utförda men även för 
att skapa en arbetskraftsresurs. 

Arbetslagen inom Naturnära jobb har 
bland annat genomfört arbetsuppgifter 
som skötsel- och restaureringsåtgärder  
i naturreservat och vid kulturmiljöer,  
grönyteskötsel och strandstädning. 
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Skogsstyrelsens ekonomi har 
under 2020 påverkats av 
flera väsentliga förändringar 

jämfört med föregående år. Inför 
2020 tillfördes Skogsstyrelsen cirka 
38 000 tkr ytterligare på förvaltnings-
anslaget, för bland annat arbete med 
skogsskadefrågor. Samtidigt minskade 
tilldelningen för intrångsersättningar 
med mera på anslaget 1.2 med 
betydande belopp jämfört med 2019. 
Genom regeringsbeslut den 25 juni 
2020 tillfördes ytterligare medel 
till Skogsstyrelsen, både på 1:1- och 
1:2-anslaget, för genomförande av 
arbetsmarknadsåtgärder.

Vid årets utgång har Skogsstyrelsen 
ett utgående anslagssparande om 20 
165 tkr på förvaltningsanslaget.  
Även på anslaget 1:2 Insatser för skogs-
bruket finns ett utgående anslags-
sparande, som uppgår till 56 614 tkr. 
Merparten av detta sparande,  
46 924 tkr, finns på anslagsposten 
för arbetsmarknadsåtgärden Natur-
nära jobb.

Myndighetens uppdragsverksam-
het inklusive fastighetsförvaltning 
omsatte under 2020 139 482 tkr, 
vilket är i paritet med 2019. Den 
skogliga uppdragsverksamheten 
visar för fjärde året i rad ett över-
skott, som för 2020 uppgår till 696 
tkr. De åtgärder som myndigheten 
2017 påbörjade med syfte att sänka 
de gemensamma kostnaderna inom 
den skogliga uppdragsverksamheten 
har fortsatt under 2020 och bidragit 
till det positiva resultatet. Se vidare 
kapitel 15, Uppdragsverksamhet. 

Det besked som kom strax innan 
årsskiftet 2018/2019 om att anslags-
finansieringen av dåvarande 
Naturnära jobb avbröts, medförde 
att betydande avvecklingskostnader 
uppstod under 2018 och 2019. I års-
redovisningen för 2020 kvarstår ett 
ackumulerat underskott om 18 973 
tkr i arbetsmarknadsverksamheten. 

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 
bokade Skogsstyrelsen i årsredovis-
ningen för 2018 och 2019 upp en 
skuld för ersättningar samt rätte-
gångskostnader i de aktuella fallen i 
avvaktan på fortsatt rättslig process. 

Vidare avsattes under 2018 och 
2019 anslagsmedel för ytterligare 
ärenden där tillstånd till avverkning 
nekats och ersättningskrav eventuellt 
kunde finnas. De aktuella domarna 
överklagades den 7 februari 2019. 
Den 12 maj 2020 meddelade Mark- 
och miljööverdomstolen att de 
skogsägare som inte får avverka i 
fjällnära skog, på grund av att det 
finns höga naturvärden, har rätt till 
ersättning från staten motsvarande 
125 procent av skogens marknads-
värde. Skogsstyrelsen har under 
2020 bokat upp ytterligare 30 056 
tkr som reservation för fjällnära-
ärenden, och totalt redovisas per 
2020-12-31 skulder och avsättningar 
på 97 471 tkr för fjällnäraärenden.

På samma sätt som i fjällnära-
ärenden har Skogsstyrelsen vid årets 

slut reserverat totalt 17 493 tkr för 
artskyddsärenden där dom fallit 
samt där rättslig prövning pågår eller 
kan bli aktuell.

KOMMENTARER TILL UTFALL

Förvaltningsanslag 1:1

Den tilldelning av anslagsmedel 
inom förvaltningsanslag 1:1 som 
Skogsstyrelsen disponerat 2020 
uppgick enligt regleringsbrev till 
489 251 tkr. Från 2019 fanns ett 
utgående anslagssparande om  
9 520 tkr. Totalt disponibelt belopp 
för 2020 uppgick därmed till  
498 771 tkr (2019: 442 408 tkr). 
Anslagsbelastningen uppgick  
för 2020 till 478 606 tkr  
(2019: 432 888 tkr), vilket innebär 
ett anslagssparande på 20 165 tkr. 

Anslag 1:2

Anslagspost 1  
Bidrag till skogsbruket
Anslagsposten avser främst stöden 
Nokås och Ädellöv. Total anslags-
belastning under 2020 uppgick  
till 32 190 tkr. 

Anslagspost 2  
Kostnader för intrångs ersättning 
och vissa civilrättsliga avtal på 
naturvårdsområdet
Anslagsposten har belastats med kost-
nader på 195 010 tkr. Av denna belast-
ning utgör kostnader kopplade till 
Mark- och miljödomstolens domslut i 
ärenden som rör nekade avverknings-
tillstånd i fjällnära skogar 30 056 tkr, 
samt artskyddsärenden 3 614 tkr.  

FINANSIELL REDOVISNING

K A P I T E L  1 6
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Liksom tidigare år har del av kost-
naderna för administrationen av 
biotopskydd och naturvårdsavtal 
finansierats genom förvaltningsansla-
get. Beloppet uppgick till 20 262  tkr.

Anslagspost 3  
Nationellt skogsprogram
Anslagsposten har belastats med 
kostnader på 22 734 tkr. 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 inte disponeras av 
Skogsstyrelsen, om cirka 766 tkr.

Anslagspost 4 
Naturnära jobb 
Anslagsposten har belastats med kost-
nader på 46 076 tkr. Det utgående 
anslagssparandet på posten förklaras 
dels av att regeringsbeslut om att 
starta verksamheten fattades först i 
juni 2020, dels att covid-19-pande-
min har gjort att verksamheten av 
säkerhetsskäl inte kunnat bedrivas  
i den omfattning som var planerat.  
I gengäld blir dock varje deltagar-
plats dyrare att tillhandahålla till 
följd av de smittskyddsåtgärder som 
behöver vidtas.

AVGIFTSFINANSIERAD  

VERKSAMHET

Avgiftsfinansierad verksamhet 
inklusive fastighetsförvaltning visar 
på ett underskott om 2 378 tkr. Över 
tid ska respektive resultatområde 
ha kostnadstäckning vilket också 

är en förutsättning för planering av 
uppdragsverksamheten på kort och 
lång sikt.

Uppdragsverksamheten, det vill 
säga avgiftsverksamhet exklusive 
fastighetsförvaltning samt offent-
lighetsrättsliga avgifter, visar på ett 
överskott om 1 315 tkr. Det är en för-
bättring jämfört med 2019 då upp-
dragsverksamheten visade ett under-
skott om 10 247 tkr. Förklaringen är 
att avvecklingen av Naturnära jobb 
gjorde att resultatområdet arbets-
marknadsrelaterade tjänster under 
2019 belastades med ofinansierade 
avvecklingskostnader om 13 069 tkr. 
Den skogliga uppdragsverksamheten 
redovisar för 2020 ett överskott om 
696 tkr. 

Skogsstyrelsen är en av de myndig-
heter som får förvalta fastigheter för 
statens räkning. Enligt förordnings-
krav ska fastigheterna förvaltas på ett 
för staten ekonomiskt effektivt sätt, 
så att tillgångarna bibehålls och om 
möjligt ökar. Fastighetsförvaltningen 
har under 2020 gett ett underskott 
om 3 689 tkr, och det ackumulerade 
överskottet i förvaltningen minskar 
till 3 067 tkr. Skogsstyrelsen har under 
2020 fortsatt arbetet med att se över 
fastighetsinnehavet, ett arbete som 
kommer pågå även under 2021. 
Skogsstyrelsen har under 2020 
inlämnat en skrivelse till regeringen 
om att få överlåta ett antal fastig-
heter till annan myndighet då det 
inte längre bedömts nödvändigt för 
vår verksamhet att fortsatt förvalta 
dessa.

RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgick 
till  911 320 tkr för år 2020 vilket  
är 8 405 tkr högre än år 2019.  
Intäkter av anslag uppgick till  
81 procent av de totala intäkterna  
att jämföra med 79 procent för år 
2019. Avgiftsintäkter och andra 
ersättningar uppgick år 2020 till  
15 procent vilket är oförändrat  
jämfört med 2019.

Verksamhetens kostnader

Kostnaderna för att bedriva verk-
samheten är marginellt lägre än 
föregående år. 

Kostnader för personal uppgick 
till  548 953 tkr  vilket är 39 554 tkr  
mer än under år 2019. Antalet 
års arbetskrafter har ökat med 82 
stycken. Ökningen förklaras främst 
av den under året uppstartade 
arbetsmarknadsåtgärden Naturnära 
jobb.

Kostnader för lokaler uppgick 
till 40 010 tkr vilket är en ökning 
om 1 025 tkr. Ökningen är främst 
kopplad till verksamheten inom 
Naturnära jobb.

Övriga driftskostnader har  
minskat med 45 638 tkr vilket är  
en kraftig minskning. Förändringen 
förklaras framför allt av att kostna-
derna för bildande av biotopskydd 
och naturvårdsavtal minskat till 
följd av reducerad anslagstilldelning 
2020.

Fortsättning på nästa sida.
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BALANSRÄKNING 

Övriga upplupna intäkter ökar med 
8 737 tkr till följd av ökad verksam-
het inom arbetsmarknadsuppdrag.

Övriga avsättningar ökar med 
28 493 tkr, främst på grund av de 
ovan beskrivna rättsprocesserna 
rörande fjällnära och artskydd. 

Övriga kortfristiga skulder mins-
kar med 54 033 tkr, främst relaterat 
till områdesskyddsverksamheten 
samt att utbetalning under året 
har gjorts av ett antal ersättnings-
ärenden rörande fjällnära som 
tidigare varit upptagna som skuld.

ÖVRIG INFORMATION AV  

VÄSENTLIG BETYDELSE

I enlighet med avtal som tecknades  
sommaren 2019 har Skogsstyrelsen  
under 2020 köpt ekonomi admini-
strativa tjänster från Statens  
service center (SSC). 

Från den 1 april 2020 har delar av 
Skogsstyrelsens lönehantering, 
kund- och leverantörsfakturering 
samt anläggningsredovisning 
övergått till SSC. I samband med 
detta genomfördes också en så kallad 
verksamhetsövergång som medförde 
att sju av Skogsstyrelsens medarbe-
tare erbjöds anställning vid SSC i 
samband med att arbetsuppgifterna 
överfördes dit. Anslutningen till  
SSC har medfört behov av översyn 
av arbetssätt och rutiner, ett föränd-
ringsarbete som kommer fortsätta 
även under 2021.

Covid-19-pandemin har under 
2020 påverkat Skogsstyrelsens 
verksamhet ur flera aspekter, vilket 
framgår i andra delar av årsredovis-
ningen. Ur ett ekonomiskt perspek-
tiv syns påverkan bland annat i form 
av minskade kostnader för resor, 
kurser och konferenser med mera, 

samt genom att vissa produktområden 
inom uppdragsverksamheten inte 
kunnat nå önskade resultat. Vi ser 
också att kostnaden per arbetslag 
inom Naturnära jobb ökar på grund 
av de åtgärder som vidtagits för att 
reducera smittspridningsrisken.  
Till exempel har fler fordon behövts, 
då färre deltagare kan färdas i varje 
fordon. Samtidigt har pandemin 
också inneburit att färre deltagare  
än planerat har kunnat tas emot, 
vilket sammantaget resulterat i ett 
större anslagssparande på anslags-
post 1:2 ap. 4.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G

Resultaträkning (tkr) Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 737 432 715 944

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 138 635 134 653

Intäkter av bidrag 3 35 124 51 918

Finansiella intäkter 4 129 400

Summa 911 320 902 915

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -548 953 -509 399

Kostnader för lokaler -40 010 -38 985

Övriga driftkostnader 6 -295 094 -340 732

Finansiella kostnader 4 -245 -935

Avskrivningar och nedskrivningar -29 410 -26 932

Summa -913 712 -916 983

Verksamhetsutfall -2 392 -14 068

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m m som inte disponeras 1 844 33

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -1 844 -33

Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 36 887 62 126

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 7 936 7 414

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 7 11 369 14 611

Lämnade bidrag m m 8 -56 192 -84 151

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9 -2 392 -14 068

SAMMANSTÄLLNINGAR
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BA L A N S R Ä K N I N G 

Tillgångar (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 10

Balanserade utgifter för utveckling 32 414 34 930

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 1 778 1 109

Summa 34 192 36 039

Materiella anläggningstillgångar 10

Byggnader, mark och annan fast egendom 14 447 15 148

Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 86

Maskiner, inventerier m m 39 264 45 113

Summa 53 711 60 347

Varulager m. m.

Varulager och förråd 11 1 185 1 490

Pågående arbeten 2 193 2 262

Summa 3 378 3 752

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 12 105 9 847

Fordringar hos andra myndigheter 16 655 20 638

Övriga kortfristiga fordringar 112 185

Summa 28 872 30 670

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 13 15 265 14 646

Upplupna bidragsintäkter 14 16 247 17 400

Övriga upplupna intäkter 15 16 122 7 385

Summa 47 634 39 431

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 153 182 184 114

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 28 123 37 052

Summa 28 123 37 052

Summa tillgångar 349 092 391 405
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BA L A N S R Ä K N I N G 

Kapital och skulder (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

Myndighetskapital 18

Statskapital 164 164

Balanserad kapitalförändring -9 336 4 732

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 -2 392 -14 068

Summa -11 564 -9 172

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 8 485 7 081

Övriga avsättningar 20 117 488 88 995

Summa 125 973 96 076

Skulder  

Lån i Riksgäldskontoret 21 87 429 84 711

Kortfrisitiga skulder till andra myndigheter 22 19 930 16 544

Leverantörsskulder 23 13 657 43 814

Övriga kortfristiga skulder  24 54 450 108 483

Summa 175 466 253 552

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 25 36 932 33 499

Oförbrukade bidrag 26 12 916 11 867

Övriga förutbetalda intäkter 27 9 369 5 583

Summa 59 217 50 949

Summa skulder och kapital 349 092 391 405
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R E D OV I S N I N G  M OT A N S L AG 

Anslagsbenämning  (tkr)

Ingående 
överförings- 

belopp  
2020-01-01

Årets till- 
delning enligt  

reglerings-
brev

Om- 
disponerat 

anslags- 
belopp

Indrag-
ning

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings- 

belopp  
2020-12-31 

Utgiftsområde 23  
Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1 Skogsstyrelsen

ap 1 Förvaltningskostnader 9 520 489 251 0 498 771 478 606 20 165

1:2 Insatser för skogsbruket

ap 1 Bidrag till skogsbruket 6 417 32 673 -6 417 32 673 32 190 483

ap 2 Kostnader för intrångsersättningar 
och vissa civilrättsliga avtal på 
naturvårdsområdet 7 551 193 400 0 200 951 195 010 5 941

ap 3 Nationellt skogsprogram 6 446 26 000 -6 446 26 000 22 734 3 266

ap 4 Naturnära jobb 0 93 000 0 93 000 46 076 46 924

ap 5 Stöd till skogsägare med  
anledning av bränderna 2018 40 095 0 -40 095 0 0 0

Summa  1:2  Insatser för skogsbruket 60 509 345 073 -52 958 352 624 296 010 56 614

Summa Utgiftsområde 23 70 029 834 324 -52 958 851 395 774 616 76 780

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

Inkomsttitel och underindelning Avser Belopp (tkr)

2811 265 Övriga inkomster 26

2312 016 Övriga inkomster av försåld egendom 1 818

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 OV I S N I N G  AV B E ST Ä L L N I N G S M Y N D I G A N D E 

Utestående åtagandets fördelning per år

Anslagsbenämning (tkr)
Tilldelat              

bemyndigande
Ingående 

åtaganden
Utestående 
åtaganden 2021 2022 2023

Anslag 1:2 ap 1 33 000 25 481 29 385 23 075 6 131 179

Anslag 1:2 ap 2 24 000 16 257 13 566 10 159 2 057 1 350

Anslag 1:2 ap 3 13 000 0 13 000 9 000 4 000 0

1:2 ap 1 – Bidrag till skogsbruket
Skogsstyrelsen har år 2020 fått  
35 tkr (2019: 163 tkr) i återbetalningar 
av stödet väx med skogen. Betalning-
arna har återförts till anslagsposten. 

Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande-
ramen med 6 677 tkr (2019: 7 378 tkr) 
för natur- och kulturvårdsåtgärder 
inom skogsbruk och med 22 708 tkr 
(2019: 18 103 tkr) för anläggning och 
vård av ädellövskog.

Anslagsmedel från 2019 har dragits in 
med 6 417 tkr. Skogsstyrelsen har inte 
rätt att disponera dessa medel 2020, 
enligt regleringsbrev. 

1:2 ap 2 – Kostnader för intrångs-
ersättning och vissa civilrättsliga 
avtal på naturvårdsområdet
Skogsstyrelsen har använt 95 036 tkr  
till intrångsersättning vid beslut om  
biotopskydd (områdesskydd för att  
värna äganderätt till skog). Skogs-
styrelsen har belastat posten med 
21 974 tkr (högstpost 22 000 tkr) 
för hantering av naturvårdsavtal och 
biotopskydd. Vidare har 2 853 tkr 
(högstpost 8 000 tkr) använts för 
kostnader för enklare arbetsuppgifter 
inom natur- och markvård och  
2 000 tkr (högstpost 2 000 tkr)  
använts för arbete med renbruks-
planer.  

Posten har också belastats med 
kostnader för ersättningar på grund 
av nekade tillstånd till avverkningar 
enligt domar, pågående stämningar 
och eventuella kommande stämningar 
(fjällnära skog, artskydd) på 33 670 tkr 
(2019: 39 723 tkr).

Skogsstyrelsen har åtaganden med  
13 566 tkr (2019:13 801 tkr) för natur-
vårdande skötsel. Skogsstyrelsen  
nyttjar del av ram och har inga  
åtaganden för biotopskydd  
(2019: 2 076 tkr) och naturvårds- 
avtal (2019: 380 tkr). 

1:2 ap 3 – Nationellt skogsprogram
Anslagsposten har belastats med 
kostnader för lämnade bidrag och 
övriga kostnader enligt beslut av  
regeringen. Skogsstyrelsen har belastat  
anslaget med totalt 22 734 tkr 
(2019:19 554 tkr), varav 10 884 tkr 
(2019:10 445 tkr) lämnats som bidrag.  

Anslagsmedel från 2019 har dragits in 
med 6 446 tkr. Skogsstyrelsen har inte 
rätt att disponera dessa medel 2020, 
enligt regleringsbrev.

Skogsstyrelsen nyttjar bemyndigande-
ramen med 13 000 tkr. Regeringen  
har för åren 2021-2022 beslutat att  
11 000 tkr ska användas inom åtgär-
den Regionala program och strategier. 
Vidare har regeringen beslutat om 
2 000 tkr i bidrag till Föreningen 
Trädstad AB.  

1:2 ap 4 - Naturnära jobb
Skogsstyrelsen har belastat anslaget 
med totalt 46 076 tkr. Skillnaden mellan 
tilldelade medel och belastningen 
uppgår till 46 924 tkr. Detta beror på 
att verksamheten har bedrivits del av 
året och coronapandemin har påverkat 
organisation av och omfattning på 
verksamheten.   

1:2 ap 5 – Stöd till skogsägare  
med anledning av bränderna  
sommaren 2018
Anslagsmedel från 2019 har dragits 
in med 40 095 tkr. Skogsstyrelsen har 
inte rätt att disponera dessa medel 
2020, enligt regleringsbrev. 

Foto: MostPhotos
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Årsredovisningen har upprättats i  
enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunder lag, förordningen 
(2000:606) om myndigheters bok- 
föring, kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) och anslagsförordningen 
(2011:223) jämte Ekonomistyrnings-
verkets föreskrifter.

Brytdag
Myndigheter ska tillämpa en så kallad 
brytdag då den löpande bokföringen 
för perioden ska avslutas, enligt 10 § 
förordningen (2000:606) om myndig-
heters bokföring. Brytdagen infaller 
den 5 januari. Efter brytdagen tillförs 
räkenskaperna främst boksluts-
transaktioner innefattande bland 
annat periodavgränsningsposter. 
Som periodavgränsningspost bokförs 
upplupna intäkter, förutbetalda 
intäkter, upplupna kostnader och 
förutbetalda kostnader vars belopp 
överstiger 50 tkr, även vissa poster 
med lägre belopp.

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

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

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

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

Lager
Skogsstyrelsen har ett lager av böcker  
och broschyrer. Övrigt material 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 
23 650 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

Vid investering av komponenter till  
byggnader kan avskrivningstiden avvika.

Belastning av anslag 1:2 ap.2 
Kostnader för intrångs- 
ersättning 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.

Definition operativa  
tjänstgöringsdagar
Med operativa tjänstgöringsdagar 
avses tidredovisade dagar i kärn-
verksamhet för anställd personal.

Definition årsarbetskraft
Med årsarbetskraft avses tidsredovi-
sade dagar för anställd personal enligt 
avtalen Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T, 
VASA-Skog, VASA och VISST. Från 
och med oktober 2020 tidredovisar 
inte VASA-Skog personal, men ingår i 
årsarbetskraft enligt separat beräkning. 
   
 

T I L L Ä M PA D E  R E D OV I S N I N G S P R I N C I P E R  M . M .

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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  S A 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 15:5 sid 102 och resultaträkning med not 2 och 3.

Intäkter av 
avgifter och andra 
ersättningar (tkr)

Intäkter av 
bidrag (tkr)

Summa  
intäkter (tkr)

Skogliga tjänster (inkl realisationsvinst personalvagnar med mera 126 tkr) 72 665 4 439 77 104

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster (inkl realisationsvinst personalvagnar 200 tkr) 23 907 9 763 33 670

Naturnära jobb 23 562 77 23 639

Tjänsteexport 259 0 259

Summa Uppdragsverksamhet 120 393 14 279 134 672

Fastighetsförvaltning 4 723 87 4 810

Summa uppdragsverksamhet inklusive fastighetsförvaltning 125 116 14 366 139 482

Offentlig rättslig verksamhet 406 0 406

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 125 522 14 366 139 888

Anslagsfinansierad verksamhet (inklusive realisationsvinst fordon med mera 1 488 tkr) 13 113 20 758

Summa enl resultaträkning 138 635 35 124
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Herman Sundqvist,  
generaldirektör

Martina Trygg, chef  
administrativa avdelningen

Göran Rune, chef  
skogsavdelningen

Johanna From,  
chef region Syd

Frank Lantz, chef  
ekonomienheten

Inga-Lena Alm Larsson,  
chef HR-enheten

Rikard Flyckt,  
kommunikationschef

Cecilia Hedman,  
chefsjurist

Renée Einarsson, 
gd-assistent

Johan Eriksson, biträdande  
avdelningschef skogsavdelningen

Jonas Löfstedt,  
chef region Mitt

Staffan Norin,  
chef region Nord

L E DA N D E  B E FAT T N I N G S H AVA R E 

Ledningsgruppsmöte online 15 december 2020. 
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Herman Sundqvist,  
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Royne Andersson,  
personal representant
Ordförande, ST inom  
Skogsstyrelsen

Lisa Classon,  
personal representant
Ordförande, SACO Skogsvård

Mats Wiberg, ordförande  
Rättschef, Statens fastighetsverk 

Andra uppdrag:  
Väg- och trafikforsknings- 
institutet (ledamot)

Anna Furness, ledamot
VD, Skogsentreprenörerna
 
Andra uppdrag:  
Skogs entrepre nörerna  
certifiering ABV (ledamot),  
Rosstigen Fastighets AB  
(ledamot)

Håkan Wirtén, ledamot
Generalsekreterare, WWF
(t.o.m. 2020-12-09)

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

Mikael Karlsson, ledamot
Docent miljövetenskap, KTH
 
Andra uppdrag:  
Kärnavfallsrådet (ledamot),
2050 Consulting AB (ledamot),
2050 Holding AB (ledamot)

Eva Håkansson, ledamot  
Senior konsult

Andra uppdrag:  
Ekonomistyrningsverkets (ESV) 
insynsråd (ledamot)

ST Y R E L S E

Maria Mindhammar, ledamot  
(t.o.m. 2020-01-31) 
Generaldirektör,  
Arbetsförmedlingen

Andra uppdrag:  
Trygghets stiftelsen  
(ledamot t.o.m. 2020-04-02)

Lisa Sennerby Forsse, ledamot  
fd. rektor SLU

Andra uppdrag:  
Formas, Rådet för Evidens- 
baserad Miljöanalys, (ordförande), 
Karolinska Institutet (KI)  
(vice ordförande i konsistoriet), 
KI Holding och Innovation  
(ledamot),  
Stiftelsen Skogssällskapet AB 
(ledamot)
Mistra/SeedBox (ledamot)

Styrelsemöte online 14 december 2020. 
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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 )

2020 2019

Mats Wiberg, ordförande (från och med 2019-06-01) 70 41

Eva Håkansson, ledamot (från och med 2019-06-01) 35 20

Maria Mindhammar, ledamot (från och med 2019-06-01 till och med 2020-01-31) 3 20

Lisa Sennerby Forsse, vice ordförande (från och med 2019-06-01) 45 26

Anna Furness, ledamot (från och med 2016-05-01) 35 35

Mikael Karlsson, ledamot (från och med 2016-05-01) 35 35

Håkan Wirtén, ledamot (till och med 2020-12-09) 35 35

Marie Larsson-Stern, ordförande (till o ch med 2019-05-31) 0 29

Katarina Eckerberg, ledamot (till o ch med 2019-05-31) 0 19

Lena Heuts, ledamot (till o ch med 2019-05-31) 0 15

Pär Lärkeryd, ledamot (till o ch med 2019-05-31) 0 15

Ledande befattningshavare

Herman Sundqvist, Generaldirektör 1 608 1 578

ÅRSREDOVISNING 2020
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2020 2019

Egna kostnader 569 233 491 732

Beslutade, reserverade ersättningar för fjällnära och artskydd 33 670 39 723

Beslutade ersättningar för biotopskydd 113 197 166 208

Avtalade ersättningar för naturvårdsavtal 10 506 8 495

Utbetalda ersättningar för naturvårdande skötsel, biotopskydd 5 126 2 729

Utbetalda ersättningar för naturvårdande skötsel, naturvårdsavtal 5 700 7 058

Summa 737 432 715 945

2020 2019

Skogliga tjänster 72 539 79 815

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 23 707 30 464

Naturnära jobb 23 562 6 032

Tjänsteexport 259 183

Fastighetsförvaltning 4 723 6 621

Summa uppdragsverksamhet och fastighetsförvaltning 124 790 123 115

Offentligrättsliga avgifter 406 308

Intäkter enligt 4§ Avgiftsförordningen: Böcker och broschyrer 1 905 2 029

Realisationsvinst försäljning av fordon m m 1 814 3 579

Övriga intäkter 9 720 5 622

Summa övrigt 13 845 11 538

Summa 138 635 134 653

N OT 1 .  I N T Ä KT E R  AV A N S L AG  ( T K R )

N OT 2 .  I N T Ä KT 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  ( T K R )

Ökningen av egna kostnader beror främst på Naturnära jobb. 2019 ingick ersättningar för fjällnära och artskydd i Egna kostnader.  

Ökningen av intäkter beror främst på Naturnära jobb. Samtidigt har arbetsmarknadsrelatera tjänster minskat, men inte i samma omfattning. 
Minskningen av intäkter för Skogliga tjänster beror främst på kunskapsförmedling.  
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2020 2019

EU Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt 3 192 5 654

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster 9 763 15 264

Naturnära jobb 77 523

Skogliga tjänster 4 439 3 245

Skogen i skolan 1 028 1 640

Life ELMIAS 0 7 420

WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) 512 871

Attractive Hardwood 0 918

Grip on Life 6 936 6 713

SMHI - Granbarkborre, Översämning och torka m m 269 1 844

VINNOVA - Nationellt skogsdata labb m m 1 006 2 232

Länsstyrelsen Jämtland 2 021 1 032

Länsstyrelsen Värmland - Fornvård med mera 2 111 1 956

Övrigt 3 770 2 606

Summa Intäkter av bidrag 35 124 51 918

N OT 3 .  I N T Ä KT E R  AV B I D R AG

2020 2019

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 20

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 93 344

Övriga finansiella intäkter 36 36

Summa finansiella intäkter 129 400

Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 1 80

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 0

Övriga finansiella kostnader 244 855

Summa finansiella kostnader 245 935

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 )

Postens förändring förklaras främst  av avvecklingen av Naturnära jobb.   

Minskningen av intäkter på lån förklaras av förändrad räntesats och att SKS under år 2020  finansiella kostnader förklaras av att avslutat ett amorteringsfritt lån. År 2019 redovi-
sade Skogsstyrelsen räntekostnader för fjällnära ärenden där dom fallit. Övriga finansiella kostnader har minskat då detta inte har varit aktuellt i samma omfattning år 2020. 
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2020 2019

Lämnade bidrag avser:

Natur- och kulturvårdsåtgärder (anslag 1:2 ap. 1) 6 442 6 042

Ädellövskogsbruk (anslag 1:2 ap.1) 19 031 13 842

Väx med skogen (anslag 1:2 ap. 1) -35 -163

Nationellt skogsprogam (anslag 1:2 ap. 3) 10 884 10 445

Brandstöd 0 31 905

Övrigt (medel från EU med flera) 19 870 22 080

Summa 56 192 84 151

N OT 8 .  L Ä M N A D E  B I D R AG

Skogsstyrelsen har inte tilldelats några medel för brandstöd år 2020. 

De minskade driftskostnaderna för biotopskydd, naturvårdsavtal och naturvårdande skötsel beror på en högre tilldelning av anslagsmedel 2019. Kostnader för eget 
arbete ingår i posten Biotopskydd och naturvårdsavtal. Efter beslut 2020-06-25 om anslagstilldelning för Naturnära jobb har driftskostnaderna ökat i slutet av året.

2020 2019

Biotopskydd och naturvårdsavtal 162 565 228 411

Naturvårdande skötsel 11 624 12 760

UV Arbetsmarkandsrelaterade tjänster -1 850 1 393

Naturnära jobb 22 512 8 864

Övrig UV 39 583 40 906

Övrigt 60 660 48 398

295 094 340 732

2020 2019

EU WAMBAF 0 8 131

EU Attractive Harrdwood 0 4 445

EU GRIP on Life 7 118 0

EU LifeELMIAS 0 789

Medfinansiärer Geodata Skog 4 251 1 246

Summa 11 369 14 611

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

N OT 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 AG

2020 2019

Lönekostnader 369 134 345 331

   varav arvoden 394 339

Arbetsgivaravgifter, premier och pensioner 175 150 159 401

Övriga personalkostnader 4 669 4 667

Summa 548 953 509 399

N OT 5 .  KO ST N A D E R  F Ö R  P E R S O N A L
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2020 2019

Skogliga tjänster 696 2 933

Arbetsmarknadsrelaterade tjänster (inklusive Naturnära jobb) 619 -13 180

Tjänsteexport -4 112

Offentligrättsliga avgifter -14 -2

Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet -3 689 -3 931

Summa -2 392 -14 068

2020-12-31 2019-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 106 377 112 752

Årets anskaffningar 3 281 7 695

Årets utveckling i egen regi 8 967 3 362

Årets försäljning/utrangering 1) 0 -17 432

Utgående anskaffningsvärde 118 625 106 377

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -71 447 -76 717

Årets avskrivning -14 765 -12 162

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1) 0 17 432

Utgående ackumulerad avskrivning -86 212 -71 447

Bokfört värde 32 414 34 930

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 9 326 9 444

Årets anskaffningar 1 306 548

Årets försäljning/utrangering -381 -666

Utgående anskaffningsvärde 10 251 9 326

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -8 217 -8 206

Årets avskrivning -637 -677

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 381 666

Utgående ackumulerad avskrivning -8 473 -8 217

Bokfört värde 1 778 1 109

N OT 9.  Å R E TS  K A P I TA L F Ö R Ä N D R I N G

N OT 1 0.  A N L Ä G G N I N G ST I L LG Å N G A R

1) Utrangering avser främst fordon.

Förändringen av kapital beror främst på avveckling av Naturnära jobb 2018.
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1) Utrangering avser främst fordon.

Kostnader i pågående utvecklingsprojekt i egen regi har aktiverats under 2020: Nytt Mina sidor 6 629 tkr, InGe 3.0 2 986 tkr och Hänsynsuppföljning 2.0 227 tkr.  
Dessutom har Nytt Mina sidor 1 265 tkr och sista delarna av Teknikbyte i Navet 1 664  tkr tagits i bruk och lagts in i anläggningsreskontran.  

2020-12-31 2019-12-31

Byggnader, mark och annan fast egendom

Ingående anskaffningsvärde 39 870 38 546

Årets anskaffningar 0 1 324

Årets försäljning/utrangering -1 379 0

Utgående anskaffningsvärde 38 491 39 870

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -24 722 -24 163

Årets avskrivning -547 -559

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1 225 0

Utgående ackumulerad avskrivning -24 044 -24 722

Bokfört värde 14 447 15 148

Taxeringsvärde på byggnader och mark 294 229 252 566

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 -1 990 -1 782

Årets avskrivning -86 -208

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerad avskrivning -2 076 -1 990

Bokfört värde 0 86

Maskiner, inventarier m m

Ingående anskaffningsvärde 144 388 149 611

Årets anskaffningar 7 660 15 359

Årets försäljning/utrangering 1) -11 024 -20 582

Utgående anskaffningsvärde 141 024 144 388

Ingående ackumulerad av-/nedskrivning -99 275 -106 347

Årets avskrivning -13 375 -13 312

Ackumulerad avskrivning årets försäljning/utrangering 1) 10 889 20 384

Utgående ackumulerad avskrivning -101 761 -99 275

Bokfört värde 39 264 45 113

N OT 1 0.  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 G A R )
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2020-12-31 2019-12-31

Lager av böcker och broschyrer värderat efter produktionskostnad 1 185 1 490

2020-12-31 2019-12-31

Osäkra fordringar uppgår till 1 596 1 668

Nedskrivning av osäkra fordringar 1 463 1 521

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 7 592 6 474

Övriga förutbetalda kostnader (licenser, service IT-system med mera) 7 673 8 172

Summa 15 265 14 646

2020-12-31 2019-12-31

EU Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket 8 583 11 282

EU Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) 399 237

Grip on LIFE (Naturvårdsverket) 0 0

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb 3 435 2 674

Övrigt 3 830 3 207

Summa 16 247 17 400

2020-12-31 2019-12-31

Försäljning rotposter 2 560 2 310

Arbetsförmedlingen inklusive Naturnära jobb 9 585 2 618

Inmätningsuppdrag Naturvårdsverket 0 693

Länsstyrelsen Skåne 3 593 239

Övrigt 384 1 525

Summa 16 122 7 385

N OT 1 1 .  VA RU L AG E R  O C H  F Ö R R Å D

N OT 1 2 .  KU N D FO R D R I N G A R

N OT 1 3 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  F Ö RU T B E TA L DA KO ST N A D E R

N OT 1 4 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  U P P LU P N A B I D R AG S I N T Ä KT E R

N OT 1 5 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  Ö V R I G A U P P LU P N A I N T Ä KT E R

Avdrag för inkurans görs efter en individuell prövning av varje produkt.   
Principen ”Först-In-Först-Ut” gäller vid uttag ut lager.  
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2020-12-31 2019-12-31

Avräkning mot inkomsttitlar

Ingående balans 0 0

   Övriga inkomster -1 844 -33

   Utbetalning från räntekonto för medel som tillförts räntekonto 0 0

   Redovisning av betalningar, inkomsttitlar 1 844 33

Fordringar/skulder avseende avräkning mot inkomsttitlar 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 191 151 190 794

   Redovisat mot anslag 296 010 346 357

   Medel till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -316 000 -346 000

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 171 161 191 151

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -9 520 -2 926

   Redovisat mot anslag 478 606 432 888

   Anslagsmedel som tillförts räntekonto -489 251 -439 482

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -20 165 -9 520

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 2 483 3 658

   Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -297 -1 175

Fordran avs semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 2 186 2 483

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 

Ingående balans 0 0

   Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 844 33

   Utbetalningar i räntebärande flöde -316 000 -346 000

   Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 314 156 345 967

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Extern finansiering i icke räntebärande flöde 0 0

Summa 153 182 184 114

N OT 1 6 .  AV R Ä K N I N G  M E D  STATSV E R K E T
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2020-12-31 2019-12-31

Behållning på räntekonto 28 123 37 052

Beviljad räntekontokredit 100 100

N OT 17.  B E H Å L L N I N G  P Å  R Ä N T E KO N TO  I  R I KS G Ä L D S KO N TO R E T

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

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

Kostnader har ökat på grund av ökad omfattning på beslutade delpensioner.   

Övriga avsättningar har ökat pga ersättningar i pågående stämningar och eventuella kommande stämningar (fjällnära skog, artskydd) .  

Statskapital

Balanserad kapital- 
förändring, avgifts-
belagd verksamhet

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2019 164 4 732 -14 068 -9 172

Ingående balans 2020 164 4 732 -14 068 -9 172

Föregående års kapitalförändring -14 068 14 068 0

Årets kapitalförändring -2 392 -2 392

Summa årets kapitalförändring 0 -14 068 11 676 -2 392

Utgående balans 2020 164 -9 336 -2 392 -11 564

2020 2019

Ingående balans 7 081 8 451

Årets kostnad 5 239 1 587

Årets utbetalningar -3 835 -2 957

Utgående balans 8 485 7 081

2020 2019

Avverkningstillstånd, fjällnära skog 95 621 70 905

Avverkningstillstånd, artskydd 13 669 10 208

Avsättning trygghetsmedel 7 026 5 942

Övrigt 1 172 1 940

Summa 117 488 88 995

N OT 1 9.  AVS 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 KT E L S E R

N OT 2 0.  Ö V R I G A AVS Ä T T N I N G A R
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2020 2019

Arbetsgivaravgifter m m 11 665 8 640

Utgående moms 2 333 1 628

Övriga skulder till andra myndigheter 5 931 6 276

Summa 19 929 16 544

2020 2019

Leverantörsskulder 13 657 43 814

Summa 13 657 43 814

2020 2019

Prel skatt 9 965 7 555

Beslutade Biotopskydd/tecknade Naturvårdsavtal 38 784 77 483

Avverkningstillstånd fjällnära skog 1 850 19 445

Avverkningstillstånd artskydd 3 825 3 672

Övrigt 26 328

Summa 54 450 108 483

2020 2019

Låneskuld vid årets början 84 711 92 908

Nyupptagna lån 34 928 18 811

Amorteringar -32 210 -27 008

Låneskuld vid årets slut 87 429 84 711

Beviljad låneram 125 000 110 000

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

N OT 2 3.  L E V E R A N T Ö R S S KU L D E R

N OT 24 .  Ö V R I G A KO RT F R I ST I G A S KU L D E R

N OT 2 1 .  L Å N  I  R I KS G Ä L D S KO N TO R E T

Ökade arbetsgivaravgifter med mera på grund av fler anställda inom Naturnära jobb.

I december 2020 var inköp begränsade jämfört med föregående år.

Minskningen i skuld för avverkningstillstånd fjällnära skog beror på att ärenden där dom fallit betalats ut under år 2020.
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2020 2019

Semesterlöneskuld 34 886 28 531

Avsättning tillsvidareanställda Arbetsmarknad 0 1 100

Hyreskostnader lämnade lokaler Naturnära jobb 42 115

Naturvårdande skötsel 100 515

PC-pool 0 1 829

Övrigt 1 904 1 409

Summa 36 932 33 499

N OT 2 5 .  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  U P P LU P N A KO ST N A D E R

2020 2019

Naturvårdsverket (LifeELMIAS) 0 714

Havs- och vattenmyndigheten (Grip on Life) 3 640 2 512

Naturvårdsverket (Grip on Life) 1 537 0

VINNOVA Nationellt skogsdatalabb 0 1 147

Övrigt från annan statlig myndighet 612 1 301

EU Grip on Life 4 696 1 716

Geodata skog 1 783 3 893

Övrigt 648 584

Summa 12 916 11 867

Därav oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 5 789 5 674

Förväntas tas i anspråk: 

 - inom tre månader 905 2 919

 - mer än tre månader till ett år 2 781 2 645

 - mer än ett år till tre år 2 103 110

 - mer än tre år 0 0

2020 2019

Arbetsförmedlingen 12 2 539

Länsstyrelsen Halland 538 100

SIDA (LoCoFoRest) 5 619 0

Övrigt från annan statlig myndighet 552 537

Från externa kunder 2 648 2 407

Summa 9 369 5 583

N OT 2 6.  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  O F Ö R B RU K A D E  B I D R AG

N OT 2 7.  P E R I O DAVG R Ä N S N I N G S P O ST E R ,  Ö V R I G A F Ö RU T B E TA L DA I N T Ä KT E R
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(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 125 000 110 000 110 000 110 000 95 000

Utnyttjad låneram 31/12 87 429 84 711 92 908 83 395 80 708

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

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

Maximalt utnyttjad kontokredit 47 998 32 029 0 8 848 25 011

Ränta på räntekonto

Ränteintäkter 0 20 0 399 10

Räntekostnader -1 -79 -315 -272 -66

Saldo -1 -59 -315 127 -56

Totala avgiftsintäkter som myndigheten disponerar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 138 635 134 653 378 231 220 413 132 504

varav disponeras 138 635 134 653 378 231 220 413 132 504

Beräknat belopp enligt  regleringsbrev 110 615 766 625 591 327 383 850 358 111

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Beviljad anslagskredit 20 452 14 328 53 169 12 089 12 404

Utnyttjad anslagskredit 0 0 24 676 140 0

Utgående reservationer och anslagssparande

Anslagssparande 76 780 70 029 35 862 35 469 7 418

Bemyndiganden

Utestående åtaganden 55 951 41 738 24 276 29 478 21 080

Tilldelad bemyndiganderam 70 000 70 000 96 000 120 000 120 000

Arbetskraft

Antal årsarbetskrafter totalt 863 781 1 703 1 176 854

därav män 544 498 1 218 861 593

därav kvinnor 319 283 485 315 261

Medelantal anställda 927 1 338 1 898 1 499 1 021

därav män 578 919 1 361 1 123 714

därav kvinnor 349 419 537 376 307

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 024 1 138 870 860 1 038

Årets över-/underskott

Årets kapitalförändring -2 392 -14 068 -524 37 -1 882

Balanserade kapitalförändring -9 336 4 732 5 255 5 219 3 952

V Ä S E N T L I G A U P P G I F T E R 
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Näringsdepartementet 
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Skogsstyrelsens årsredovisning 2020 
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 19 december 2019. 
 
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. 
 
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 
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