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Förord

Renskötsel bedrivs på cirka 50 procent 
av Sveriges yta, från norra Dalarna, 
Hälsingland och norrut. Det innebär 

att renskötsel och skogsbruk bedrivs på samma 
marker. Lagstiftningen föreskriver ömsesidig 
hänsyn mellan skogs- och rennäring. Skogs-
vårdslagen kräver till exempel att den som har 
mark där rennäring bedrivs ska ta hänsyn till 
rennäringen genom att anpassa skogsbruket på 
olika sätt till rennäringen. Detta är ytterligare 
preciserat inom ramen för certifieringssyste-
men, särskilt FSC.

I den nya FSC-standarden som trädde i kraft 
1 oktober 2020 ges renskötarna ökade möj-
ligheter att påverka planerade skogsbruksåt-
gärder genom en så kallad samplaneringspro-
cess. Processen förutsätter att både skogsägare 
och renskötare kan presentera långsiktiga be-
hov och planer som sedan kan ligga till grund 
för samplanering av skogsbruk och renskötsel 
över längre tid och större områden.

I det sammanhanget är kunskap om hur olika 
skogsbruksåtgärder påverkar rennäringen och 
vice versa central. I den här rapporten har  
forskningen på området sammanställts med syf- 
te att både identifiera vad vi redan känner till, 
och identifiera vad vi ännu inte vet. Sampla-
neringen mellan de två näringarna kan därmed 
ta utgångspunkt i befintlig kunskap, men även 
precisera och efterlysa nya studier för att på sikt 
bygga upp kunskap och därmed underlätta för 
den gemensamma planeringen.

Umeå maj 2021

Camilla Sandström

Professor i statsvetenskap, Umeå universitet 
Biträdande programchef Future Forests
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Inledning

Rapportens syfte och struktur

Skogsbruk och rennäring nyttjar samma 
mark. Därför är det viktigt att förstå hur 
de två näringarna påverkar varandra. Syf- 

tet med den här rapporten är att samman-
ställa befintlig forskning om den ömsesidiga 
påverkan mellan ren- och skogsnäring, samt 
att identifiera eventuella kunskapsluckor där 
det finns behov av antingen ny forskning och/
eller försöksåtgärder för att generera ny kun-
skap.

Vår litteraturstudie uppdaterar och bygger 
vidare på rapporten ”Effekter av skogsbruk på 
rennäringen” (Eriksson & Moen 2008) som 
behandlar hur olika åtgärder och aktiviteter 
inom respektive näring kan påverka den andra 
näringen. Vår rapport är alltså en uppdatering 
av den tidigare rapporten med resultat från 
nyare vetenskaplig och "grå" litteratur  (dvs. ej 
faktagranskade artiklar) mellan åren 2008 och 

2020, med vissa inslag av äldre litteratur för att 
komplettera den nya forskningen.

Först presenteras kortfattat de identifierade 
kunskapsluckorna, därefter resultaten av littera- 
turstudien i sin helhet. Varje delkapitel börjar 
med sammanfattande slutsatser som är härledda 
ur den studerade litteraturen. 

En allmän översikt över rennäringens pla-
neringsvillkor, inklusive en genomgång av 
renskötselåret och renens vinterbete, samt 
skogsbrukets planeringsvillkor finns i bilaga 1. 
Bilaga 2 ger en kort genomgång av de rättsliga 
förutsättningarna och certifiering av skog som 
styrmedel. Tillvägagångssättet för att identifi-
era befintlig litteratur finns i bilaga 3.

I den traditionella rennäringen är fritt betande renar centralt. Foto: Tim Horstkotte.
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Rennäringens och  skogsbrukets  
påverkan på varandras näringar kan 
vara direkt, t.ex. genom skogssköt-

sel som påverkar förekomsten av mark- och 
hänglavar, dvs. renarnas vinterbetesresurser, 
eller möjligheten att utnyttja flyttleder mellan 
årstidsbete. Renarna kan ha en direkt påverkan 
på skogens återväxt. Indirekt påverkar de två 
näringarna varandra genom att hänsyn tas till 
varandras markanvändning i samband med 
samråd. 

Även klimatförändringen berör de båda ak-
törerna redan idag, och mycket tyder på att det 
även kommer att påverka det framtida samspe-
let mellan dem.

Det finns stor variation inom det svenska 
renskötselområdet och mellan samebyarna hur 
renskötsel bedrivs och vilka anpassningar vid 
genomförandet av skogsbruksåtgärder som 
efterfrågas. Lösningar, möjliga skogsbruksåt-
gärder och avvägningar mellan dem måste vara 
anpassade till förhållandena och förutsättningar 
i respektive sameby. Det finns också variation i 
hur skogsbruk bedrivs beroende på markägar-
ens mål med sitt skogsinnehav. Delad kunskap 
är därför viktigt för att hitta gemensamma lös-
ningar och för att öka förståelsen för vilka ut-
maningar och vilka åtgärder som kan vidtas för 
att möta kraven i lagstiftningen och certifier-
ingsorganen rörande hänsyn.  

Nedan följer en sammanfattning av de kun-
skapsluckor som vi har identifierat på basis av 
vår sammanställning av tidigare forskning som 
därefter följer. 

Forskning med landskapsperspektiv
Den gemensamma markanvändningen har i 
dagsläget främst beståndsnivån som utgång-
spunkt och klarar inte att återspegla behovet 
av sammanhängande landskap med olika funk-
tioner för rennäringen vid olika tidsperioder. 
Trots att det inom båda näringarna finns ett 
behov av att planera verksamheten med ett 

långsiktigt landskapsperspektiv finns det my-
cket få studier som med utgångspunkt från 
landskapet undersöker hur de två näringarnas 
planeringshorisonter eventuellt kan jämkas. 

Med utgångspunkt från ett landskapsper-
spektiv skulle det vara möjligt att undersöka 
hur konnektiviteten i landskapet kan öka och 
hur renarnas naturliga rörelsemönster samt 
strategiska flyttleder därmed bättre skulle 
kunna bibehållas. Avverkningsberäkningar 
möjliggör en skattning av hur skogen utveck-
las över tid. Det kan vara ett värdefullt verktyg 
i planeringen, samt för att undersöka hur både 
mark- och hänglavarnas förekomst och mängd 
kan utvecklas tillsammans med skogen. 

Prognoser av betestillgång över tid, utöver lav-
arnas förekomst, är emellertid förknippad med 
viss osäkerhet eftersom renarnas möjlighet att 
komma åt bete beror på olika omvärldsfaktorer, 
väder- och klimatförhållanden som kan variera 
kraftigt inom och mellan åren. 

Dessutom behövs forskning som adresserar 
och jämför olika skogsskötselsystem (t.ex. trak-
thyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk), effek-
ter av infrastruktur så som skogsbilvägar, samt 
långsiktiga strategier som kan utformas för att 
minska sårbarheten för klimatförändringar för 
de båda näringarna. 

Forskning om hur skogsföryngring 
påverkar renbetet och vice versa
För att kunna skapa funktionellt renbete efter 
avverkning behövs bättre förståelse för hur det 
går att förbättra möjligheter till spridning av 
mark- och hänglavar. Forskning behövs för 
tydligare resultat om vilka avvägningar som 
kan eller måste göras, samt vilka långtidseffek-
terna är vid  olika föryngringsmetoder.  Med 
hjälp av skogsskötselåtgärder i föryngrings-
fasen går det att både främja och skapa ren-
bete, men mer kunskap behövs om hur man 
ska gå tillväga. Dessutom behövs det bättre 
kunskap om hur renar kan påverka plant- och 

Sammanfattning

Identifierade kunskapsluckor i korthet
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ungskogar genom till exempel beteseffekter på 
markvegetationen och gödsling, eftersom det 
finns motstridiga resultat i dagsläget.

Forskning om hur skogsbränder 
påverkar renbetet
Trots att skogsbränder förväntas öka, både 
naturliga till följd av ett föränderligt klimat och 
så kallade naturvårdsbränningar, är förståelsen 
av brändernas effekt på lavarnas återkoloniser-
ings- eller etableringspotential, på konkurrens 
mellan lavar och annan vegetation samt hur 
renarna reagerar på brända ytor bristfällig. 

Integrerad kunskap för gemensam 
strategiutveckling
En ökad integration av olika kunskaps-
former, dvs. den traditionella kunskapen hos 
renskötare, praktisk kunskap från skogsbruket 
och vetenskaplig forskning, skulle kunna bidra 
till mer hållbar praktik, om en sådan integra-
tion samtidigt bidrar till ökad ömsesidig för-
ståelse och förtroende mellan de berörda ak-
törerna. 

Skogsbrukets verksamhet är mer förutsägbar då 
skogens utveckling och tillväxt och de skogliga 
åtgärder som planeras och utförs i regel inte är 
lika känsliga för kortvariga förändringar i om-
världsfaktorer och därför kan planeras mer på 
långt sikt. Bägge näringarna är dock känsliga 
för väderförutsättningar som förväntas bli mer 
oförutsägbara med klimatförändringen.

Bättre integration av olika kunskapssystem 
skulle kunna bidra till att man lättare kunde 
hitta gemensamma strategier för att skapa ett 
fungerade mångbrukslandskap funktionellt för 
de båda näringarna på olika tidsliga och rums-
liga skalor. Det behöver som en utgångspunkt 
tydligare klarläggas vad ett fungerande land-
skap betyder för de båda näringarna på dessa 
skalor. 

Adaptiv förvaltning som metod för att 
utveckla landskapsbaserad kunskap 
gemensam för ren- och skogsnärin-
gen
Adaptiv förvaltning syftar primärt till att min-
ska osäkerheten genom ökad förståelse, ofta i 
form av experiment om hur olika mål och åt-
gärder påverkar förvaltningen. I en adaptiv för-
valtningsprocess vidareutvecklas och integreras 
kunskap för att definiera tydliga mål med flera 
nya tänkbara åtgärder. För att vara adaptiv krävs 
en systematisk inventering och utvärdering 
under hela förvaltningsprocessen om hur nära 
man kommer de bestämda målen med de ex-
perimentella åtgärderna. Baserade på den nya 
kunskapen från utvärderingen kan nya beslut 
och mål formuleras, och den adaptiva cykeln 
kan börja på nytt. 

Det saknas i dagsläget kunskap om hur ad-
aptiv förvaltning skulle kunna utformas där 
aktörerna, forskning  och myndigheter ge-
mensamt utvecklar gemensamma lösningar för 
rennäringen och skogsnäringen på markan-
vändningsutmaningarna inom renbeteslandet.

Sammanfattning
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Resultat från litteraturstudien

Slutsatser
•	 Förekomsten och utbredningen av marklavar är den enskilda faktorn med störst inflytande 

över om en skog är lämplig som renbetesmark. Studier visar att utbredningen av både mark- 
och hänglavar sedan 1950-talet har minskat dramatiskt över hela renskötselområdet i Sverige, 
men även i Norge och Finland.

•	 Lavar är ljusberoende och gynnas av skogsskötsel som leder till en långsiktig stabil miljö med 
högt ljusinsläpp till trädkronorna (hänglavar) och till markvegetationen (marklavar). Lavar 
gynnas därmed av gallring och andra selektiva avverkningsmetoder.

•	 Samma intensitet i selektiv avverkning behöver inte gynna både mark- och hänglavar då 
marklavar gynnas mer ju färre träd som står kvar, medan hänglavar kräver att minst 70  % av 
krontäcket lämnas orört för att inte blåsa ned eller torka ut.

•	 Hänglavar som blåser ned blir dock en viktig betesresurs för renar och det kan därför vara bra 
att vid föryngrinsavverkning lämna hänglavsrika träd.

•	 Föryngringsavverkning behöver inte vara direkt negativt för marklavarna då den resulterar i 
ökat ljusinsläpp vilket kan gynna dem, men kvarlämnade grenar och toppar från avverkade 
träd (grot) kan skugga lavarna och störa framkomligheten för både renar och renskötare. Grot- 
uttag kan därmed underlätta för renskötseln.

•	 Även om grot med påväxt av hänglav kan utgöra en viktig födoresurs för renarna, bör inte 
grot lämnas på lavrika marker vid avverkning. 

•	 Markberedning som följer på föryngringsavverkning skadar ofta lavarna, även om det finns 
skillnader mellan konventionella metoder. Nya och skonsamma metoder har testats som till 
och med kan gynna spridningen av marklavar.

•	 När den nya skogen etableras och växer upp blir ljusinsläppet som hindras av de växande 
träden begränsande för marklavarnas tillväxt, medan hänglavar ofta har svårt att sprida sig på 
naturlig väg till unga skogar.

•	 Jämfört med svensk tall missgynnas både lavförekomst och framkomlighet för renar och 
renskötare i skogar med contortatall.

•	 Gödsling som gynnar trädtillväxten missgynnar lavarna då ljusinsläppet till dem begränsas av 
de växande träden och kärlväxterna i fältskiktet. Effekterna på lavar av upprepade gödslingar 
kan även vara märkbara i den skogsgeneration som följer efter avverkningen av en gödslad 
skog. Renar undviker nygödslade skogsbestånd.

•	 Hög tillväxt av både träd och lavar är svårt att kombinera i samma skog. Avvägningar behöver 
göras på landskapsnivå, och kan göras på många olika sätt, men innebär kompromisser både 
för skogsnäringen och rennäringen.

Påverkan på lavar och renskötsel av avverk- 
ning, föryngring, röjning och gallring
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Avverkning, föryngring, röjning och gallring

Marklavar

Historiska studier föreslår att i början 
av 1900-talet när selektiv avverkning 
var den dominerande avverknings-

metoden så bidrog detta till renbete genom att 
skapa gynnsamma förutsättningar för mark-
lavar tack vare att skogarna blev glesa med 
stort ljusinsläpp till markvegetationen (Berg 
m.fl. 2008). 

Det är mot bakgrund av denna historiska 
utveckling som vi bör förstå utvecklingen av 
marklavsrika skogar, vilka minskar kraftigt 
på grund av förändrade skogsbruksåtgärder 
(Sandström m.fl. 2016): sedan 1950-talet har 
föryngringsavverkning med efterföljande 
markberedning nästan helt ersatt selektiva 
avverkningsmetoder, eftersom dimensions- 
avverkningar utan föryngringsåtgärder hade 
utarmat den skogliga resursen. Förändringarna 
har medfört  sämre förutsättningar för lavar 
då markens produktivitet ökat med tätare och 
mer växtliga skogar som begränsar ljusinsläp-
pet till lavarna (Berg m.fl. 2008, Kivinen m. fl. 
2012). 

Man har även undersökt effekten av skogens 
ålder på lavarna. I en studie som sträckte sig 
över tidsperioden 1895 till 2005 sjönk skogens 
medelålder i ett undersökningsområde från 
>200 år till 66 år (Kivinen m.fl. 2011), men 
man fann inget samband mellan skogsålder 
och lavtäcke (Kivinen m.fl. 2012). I en annan 
studie var dock utbredningen av lavar lägre i 
skog yngre än 80 år, än i äldre skog (Kumpula 
m.fl. 2014). 

Minskande utbredning av lavar i skogslandska-
pet har observerats över tid i renskötselområ-
det i Sverige, Finland och Norge (Finnmark) 
(Sandström m.fl. 2016, Kumpula m.fl. 2014, 
Tømmervik m.fl. 2009). En svårighet med att 
jämföra data mellan olika studier i olika länder 
är att olika mått och metoder används för att 
kvantifiera lavar. Trots detta är den minskande 
trenden av vinterbetesresurser mycket tydlig 

(Horstkotte & Moen 2019, Sandström m.fl. 
2016, Tonteri m.fl. 2016, Kumpula m.fl. 2014). 
I norra Finland minskade lavarna med uppe-
mot 70 % mellan två undersökningar utförda 
med 10 års mellanrum på senare tid (1990-talet 
jämfördes med 2000-talet) (Kumpula m.fl. 
2014). I det svenska renskötselområdet min-
skade arealen lavrik skog med i medeltal 70 % 
mellan 1950 och 2015 (Sandström m.fl. 2016). 
Minskningen var kraftigast i inlandet i Väs-
terbotten (82 %) och Norrbotten (78 %), och 
något mindre i Jämtland och Dalarna (55 %) 
(Sandström m.fl. 2016). 

Minskningen sammanföll med en minskning 
av gamla och glesa tallskogar, samtidigt som 
unga och täta bestånd ökade i antal. Det redo-
visades i studien ett negativt samband mellan 
tät skog och förekomsten av lavar: grundyta 
>15 m2/ha eller volym >200m3/ha samman-
föll med minskande förekomst av lavar (Sand-
ström m.fl. 2016, se även Jonsson Čabrajic 
m.fl. 2010). Om ett mosstäcke etablerat sig i 
exempelvis tät ung skog så hade lavarna svårt 
att komma tillbaka även om skogen röjdes eller 
gallrades och därmed blev ljusare (Horstkotte 
& Moen 2019, Sandström m.fl. 2016, Jonsson 
Čabrajic m.fl. 2010, Tonteri m.fl. 2016). 

I Finland har man funnit att även renarnas 
täthet kan ha en negativ påverkan på lavarna 
(Kumpula m.fl. 2014). I Sverige saknas till-
förlitliga data på hur sambandet mellan antalet 
renar och lavförekomst ser ut på en storskalig 
nivå (Sandström m.fl. 2016). Däremot  har 
man funnit att lavarna har minskat även söder 
om renskötselområdet (Sandström m.fl. 2016). 

En rad experimentella studier har anlagt 
olika gradienter i avverkningsintensitet för 
att utreda effekter på markvegetation, ibland i 
kombination med olika markberedningsmeto- 
der. Flera studier pekade på generellt minskad 
lavförekomst direkt efter avverkning av träd, 
oavsett om det skedde som slutavverkning 
eller selektiv avverkning (Vanha-Majamaa m.fl. 

Effekter av avverkning
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Avverkning, föryngring, röjning och gallring

2017, Waterhouse m.fl. 2011). Slutavverkning 
var dock mer negativ för lavarna än selektiv 
avverkning eftersom markpåverkan då var 
större (Jean m.fl. 2019, Boudreault m.fl. 2013a, 
Waterhouse m.fl. 2011). Om avverkningen 
följdes av markberedning missgynnades lav-
arna ytterligare (Jean m.fl. 2019, Tonteri m.fl. 
2016, Johnson m.fl. 2014, Boudreault m.fl. 
2013a, Bergstedt m.fl. 2008). 

Förutsatt att markberedningen skedde tillräck-
ligt skonsamt fanns studier som visade att lavar 
kan återhämta sig snabbare på ytor som slutav-
verkats, än på ytor med selektiv avverkning, 
troligen tack vare att de får konkurrensför-
delar jämfört med exempelvis mossor som har 
svårt att klara hyggesmiljön. Lavarna är pion-
järarter som gynnas av den höga ljustillgången 
och mikroklimatet på hyggena, jämfört med 
skuggadapterade arter som mossor vilka tål 
hyggesfasen dåligt (Tonteri m.fl. 2016). Med 
tillräckligt skonsam markberedning ökade 
lavtäcket med tiden efter avverkning (Hor-
stkotte & Moen 2019, Jean m.fl. 2019), men 
så snart ungskogen började sluta sig minskade 
lavarna igen och istället ökade utbredningen 
av mossor (Horstkotte & Moen 2019, Water-
house m.fl. 2011). 

Med selektiv avverkning istället för slutav-
verkning kan miljön för lavarna hållas mer 
stabil. Om den selektiva avverkningen sker 
kontinuerligt över tid och kan hålla skogens 
grundyta på en relativt låg nivå blir ljusmiljön 
gynnsam för lavarna samtidigt som nederbörd 
som når marken, istället för att fastna i trädens 
kronor, bidrar till en fuktig miljö för markve-
getationen, vilket gynnar lavarnas långsiktiga 
utbredning i skogen (Boudreault m..fl. 2013b, 
Stevenson & Coxson 2015). Det finns även 
studier där man har funnit att tillväxten för 
marklavar var högre efter selektiv avverkning 
än på både hyggen och på opåverkade kon-
trollytor i fullvuxen skog, och nådde samma 
mängd som på de opåverkade kontrollyt-
orna efter bara 10 år (Boudreault m..fl. 2013, 
Stevenson m..fl. 2015). 

Vid all avverkning finns risk för konkurrens 
mellan lavar och olika arter i fältskiktet, och 
särskilt på bördiga marker är det troligt att 
ljusgynnade kärlväxter konkurrerar ut lavar, 
även vid selektiv avverkning (Boudreault m.fl. 
2013a). Till exempel gynnar avverkning ofta 
förekomsten och utbredningen av gräs, vilket 
är missgynnsamt för lavarna. Även om gräs kan 
vara en bra betesresurs under våren till hösten 
för skogssamebyar är sommarbete inte en be-
gränsande faktor, och kan inte balansera den 
negativa effekten på vinterbete.

Hänglavar

Hänglavar, som relevant resurs för renar,  
börjar ackumuleras i skogsbestånd 
ungefär 60 år efter slutavverkning 

(Horstkotte m.fl. 2011). På landskapsnivå beror 
hänglavarnas förekomst både på åldersstruktur 
av de olika bestånd som finns representerade, 
samt hur stora dessa bestånd är (Horstkotte 
m.fl. 2011, Kivinen m.fl. 2012). 

Om nya bestånd kan koloniseras av hänglavar 
beror på deras avstånd från hänglavsrika be-
stånd, eftersom spridningsförmågan hos 
hänglavar är begränsad till cirka 200 m (Dettki 
m.fl. 2000, Kivinen m.fl. 2012). I ett studie- 
område visade Horstkotte m.fl. (2011) att habi- 

Vid selektiv avverkning kan miljön för lavarna hållas 
mer stabil. Foto: Mats Hannerz.
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Effekter av GROT-hantering

tat för hänglavar minskade med 51 % mellan 
1926 and 2006, eftersom potentiellt hänglavs-
rika, gamla bestånd både minskade i utbred-
ning och blev färre. Vid slutavverkning för- 
svinner hänglavarna med träden och selektiv 
avverkning är därför bättre för att bevara och 
gynna hänglavar. Efter en selektiv avverkning 
kan 40 – 60 % av hänglavarna bli kvar inom ett 
bestånd, beroende på hur stor andel av voly-
men som avverkas (Stone m.fl. 2008). Stud-
ier har föreslagit att sammanhängande skogs-
bestånd som bara avverkas selektivt utan inslag 
av stora hyggen skulle kunna underlätta sprid-
ningen av hänglavar (Dettki m.fl. 2000, Kiv-
inen m.fl. 2012).

Det är dock inte säkert att samma skogsskötsel 
är lika gynnsam för både mark- och hänglavar. 
Selektiv avverkning som kan vara gynnsam för 
marklavarna kan samtidigt påverka hänglav-
arnas tillväxt negativt, eftersom hänglavar växer 
sämre ju öppnare skogen blir (medan marklav-
arna växer bättre) (Boudreault 2013b). 

Hänglavar gynnas dock till viss del av ökat 
ljusinsläpp (vilket leder till högre tillväxt) men 
risken för uttorkning ökar (Esseen m.fl. 2016, 
Esseen 2019). Ett tröskelvärde för hänglavar- 
nas överlevnad har befunnits vara att 70 % 
av krontäckningen kvarstår (Boudreault m.fl. 
2013a). Öppna skogar kan också öka hänglav-
arnas känslighet för vind, och kan bidra till att 
större andel av hänglavarna blåser ner (Stone 
m fl. 2008). Detta ökar dock tillgänglighet av 
hänglavar för renar under vintern. 

Kvarlämnandet av hänglavsrika skogar, är där-
för en viktig åtgärd för att bidra till funktion-
ella betesmarker för rennäringen. Kvarlämnan-
det av hänglavrika trädgrupper kan bidra till 
spridningen av hänglavar till omgivande be-
stånd, men de är inte tillräckliga för att räknas 
som tillförlitlig betesresurs.  Detta är särskilt 
viktigt under senvintern med hårt snötäcke 
som hindrar renarna att gräva efter marklavar.

Grenar och toppar (grot) från avverkade 
träd utgör ett biobränslesortiment, 
men används också för skogsmaskiner 

att köra på för att förebygga körskador på 
marken. Vilken effekt kvarlämnad grot har på 
marklav eller rennäring har endast studerats i 
ett fåtal studier. 

I en finsk studie av Akujärvi m.fl. (2014) fann 
man att kvarlämnad grot orsakade en så pass 
stor beskuggning att det påverkade marklav-
arna negativt. I en litteratursammanställning 
av Ranius m.fl. (2018) drog författarna slut-
satsen att ett uttag av grot förbättrade tillväx-
ten för lavar efter avverkning och ökade också 
tillgängligheten av lavar för renar. Från ett 
renskötarperspektiv kan kvarlämnad grot ut-

göra ett hinder för renarnas möjlighet att gräva 
fram lav under snötäcket (Kumpula 2003, 
Kumpula m.fl. 2003). I äldre litteratur från 
1960- och 70-talet, där förekomsten av häng- 
och marklavar var högre än idag, beskrivs hur 
kvarlämnad grot i hänglavsrika skogar ut- 
gjorde en födoresurs framför allt under peri-
oder där marklaven är otillgänglig på grund 
av svåra snöförhållanden (Rajala 1965, 1967, 
Vaara 1972). Detta resonemang får även stöd i 
senare litteratur där en undersökning riktad till 
renskötare i finska renskötselområdet påtalade 
att de ansåg det vara viktigt att avverka när 
snötäcket var tjockt för att underlätta vinter-
bete av hänglavarna på de fällda träden (Tur-
unen m.fl. 2020).
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Markberedning efter avverkning ut-
förs för att gynna plantetablering 
samt för att minska risken för snyt-

baggeangrepp på nyetablerade plantor. Olika 
markberedningsmetoder påverkar markytan 
olika mycket. Störst påverkan har plöjning där 
ungefär 55-65% av marken påverkas, harv- 
ning påverkar ungefär 45-55% och de fläckvisa 
metoderna (fläckmarkberedning, högläggn-
ing och invers) påverkar ungefär 30-40% av 
marken (Sikström m. fl. 2020). 

En hög grad av markpåverkan på lavrika 
marker får stora och negativa konsekvenser för 
renbetet (Eriksson & Raunistola 1990, Kar-
dell & Eriksson 1992, Roturier & Bergsten 
2006). Skonsamma markberedningsmetoder 
har utvecklats på senare tid för att minimera 
påverkan på marken och därmed under-
lätta återetablering av marklav. Skonsamma 
markberedningsmetoder är till exempel in-
versmetoder som “Kicken” eller att man på en 
vanlig högläggare eller harv ställer in aggreg-
atet så att endast punktvisa fläckar bildas. 

En annan metod som kallats “HuMinMix” 
utför en form av fräsning av markytan så att 
lavfragment, mineraljord och humus blandas. 
Teorin är att lavarna ska etablera sig snabbare. 
Roturier m.fl. (2011) jämförde två markbered-
ningsmetoder och deras effekt på återkolon-
iseringshastigheten av renlav. De fann att 
lavtäcket var helt återställt 10 år efter den skon-
samma markberedningsmetoden HuMinMix 
medan för den konventionella metoden hade 
ungefär hälften av det ursprungliga lavtäcket 
kommit tillbaka efter 15 år. 

En kraftig markberedning med djupa fåror kan 
också påverka den fysiska framkomligheten för 
renar och renskötare. Resultatet från en un-
dersökning riktad till renskötare pekade på hur 
renar undvek hyggen som är markberedda och 
att markberedningsspårens riktning påverkade 
hur renarna förflyttade sig (Turunen m.fl. 
2020).

Effekter av markberedning

Vid inversmarkberedning, här utfört med aggregatet "Kicken" vänds en torva upp och ner. 
Markpåverkan och därmed påverkan på lavarna, blir liten. Foto: Mats Hannerz.
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Om krontaket öppnas upp genom gallring och röjning släpps mer ljus ner 
till marken vilket gynnar marklavarna. Foto: Mats Hannerz.

Avverkning, föryngring, röjning och gallring

Röjning och gallring utförs för att al-
lokera beståndets tillväxt till utvalda 
huvudstammar, för att befrämja 

trädens motståndskraft mot skadegörare samt 
underlätta skötseln av beståndet. Medan röjn-
ing sker när träden nått några meters höjd 
och de bortröjda träden oftast lämnas kvar på 
marken, tas virket tillvara vid gallring. Både 
röjning och gallring leder till glesare skogar 
vilket gynnar marklavarna.

Lavarnas tillväxt ökar ju glesare skogen är 
för att plana ut vid en grundyta av 15 m2/ha 
(Jonsson Čabrajic m.fl. 2010). I öppna skogar 
är det därmed mer sannolikt att lavar består 
eller ökar i täckning i stället för att ersättas med 
mossor, vilket ofta sker när skogen sluter sig. I 
en öppen skog kan till och med ett moss-dom-
inerat bottenskikt koloniseras av lavar (Sand-
ström m.fl. 2016, Horstkotte & Moen 2019).

Röjning behöver inte leda till att marklavarna 
växer till. På försöksytor i Finland med vari- 
erande grad av röjning minskade lavarna på 
alla ytor, oberoende av röjningens intensitet 
(Tonteri m.fl. 2016). Påverkan av renar och av-
saknad av skogsbränder föreslogs som möjliga 
förklaringar (Tonteri m.fl. 2016). 

Likadant visade det sig att en gallringsgradient 
(20 % – 40 % – 60 % av trädvolymen togs bort) 
i en kanadensisk gran-dominerad gammelskog 
inte hade några avsevärda positiva effekter på 
marklavarnas utbredning, vare sig på kort eller 
på lång sikt då krontäcket bestod trots den re-
lativt hårda gallringen (Vitt m.fl. 2019). Dock 
var lavmängden alltid högre än på ogallrade 
försöksytor (Vitt m.fl. 2019).
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Effekter av plantering med contortatall

Contortatallens ursprung är Nord- 
amerika. Sedan 1960-talet har den an-
vänts i svenskt skogsbruk framför allt 

i södra Norrland eftersom tillväxten på rätt 
mark är 30 % högre än för inhemsk tall och 
contortatall är inte att betrakta som en viktig 
födoresurs för älgen och är mindre känslig för 
skadegörare (t.ex. knäckesjuka eller törskate).

Dock har det visat sig att contortatallen är 
känslig för högt snötryck, att den kan drab-
bas av omfattande angrepp av skadegörare och 
att den inte upplevs som särskilt estetiskt till-
talande. Numera odlas contortatall i mycket 
begränsad omfattning. Det finns ca. 600 000 
hektar contortatallskog (2 % av den svenska 
skogsmarksarealen), varav cirka 361 500 hektar 
inom renbeteslandet (i Norrbotten är 2.5 % av 
den produktiva skogsmarksarealen planterad 
med contortatall, i Västerbotten 3.2 % och i 
Jämtland 6,6 %) (Skogsdata 2019). Contort-
atallskogar idag är till största delen medelålders. 

Det är framför allt de skillnaderna i contorta- 
tallens växtsätt mot inhemska trädslag som 
ger effekter på rennäringen, både genom att 
lavförekomsten missgynnas och att framkom-
ligheten försvåras på grund av att contort-
atallskogar är mycket tätare än skogar med 
inhemsk gran och tall (Bäcklund m.fl. 2018). 
Författarna undersökte skogar i åldern 13-34 
år och fann att contortatallskog hade en högre 
medelgrundyta, högre stamhöjd, grövre dia-
meter och en större ytarea för levande grenar 
jämfört med barrskogar av antingen inhemsk 
tall eller gran. 

Skillnaderna beror på att contortatallskogar 
växer snabbare och får ett slutet krontak snab-
bare än skog av inhemsk tall (Elfving m.fl. 
2001) vilket påverkar markvegetationen. I en 

studie av Nilsson m.fl. (2008) jämförde man 
markvegetationen mellan contortatallskog och 
skog med inhemsk tall. Contortatallskogarna 
hade mer än tre gånger så mycket barrförna på 
marken och en mer homogen markflora jäm-
fört med inhemsk tall. Ett annat resultat från 
studien var att ljusälskande arter missgynnades 
i contortatallskogen men att för båda skogsty-
perna ökade andelen marklavar med bestån-
dets ålder. 

Bäcklund m.fl. (2015) jämförde markveget-
ationen mellan skogar bestående av contort-
atall, inhemsk tall eller gran i norra Sverige. 
Skogarna som jämfördes klassificerades uti-
från tre åldersklasser: 15, 30 och 85 år. Täck-
ningsgraden av marklavar var störst för skogar 
med inhemsk tall medan täckningsgraden för 
kärlväxter var högst för contortatallskog jäm-
fört med skog av inhemsk tall eller gran. För 
alla tre skogstyperna ökade täckningsgraden 
för kärlväxter med beståndsålder, medan det 
för lavtäcket inte fanns någon tydlig trend ber-
oende på skogens ålder. 

Ytterligare en studie av Bäcklund m.fl. (2016) 
studerade epifytiska lavar (hänglavar samt andra 
lavar) på levande trädstammar i ovan nämnda 
tre åldersklasser och tre skogstyper. Författarna 
fann där att täckningsgraden för epifytiska lav-
arna ökade med beståndsålder i både tallskogen 
och contortatallskogen, medan för granskogen 
var täckningsgraden som högst i 35 årig skog.  
Förekomsten av manlav (Bryoria fuscescens) var 
dock högst i vanlig tallskog.
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Contortatall i renbeteslandskap, Sveg. Foto: Mats Hannerz.

Avverkning, föryngring, röjning och gallring
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Kvävegödsling på skogsmark syftar till 
att skapa mer virke på kort tid. Van-
ligtvis gödslas skogsmark 10 år före 

slutavverkning, och även om gödsling i den 
tidiga beståndsutvecklingen skulle leda till att 
beståndet snabbare sluter sig så betraktas un-
gskogsgödsling inte som lönsam. Gödsling är 
heller inte lönsamt på alla marker och miljöef-
fekterna måste alltid beaktas. 

Effekten av gödsling påverkas till stor del av 
gödselgivan, antalet gödslingar under en om-
loppstid och markens vegetationstyp. En van-
lig gödselgiva för skogsmark är 150 kilo kväve 
per hektar. Studier har visat att om ett bestånd 
gödslas med den givan bara en gång så uppstår 
inga mätbara effekter på markvegetationen. 
Vid högre kvävegivor under flera tillfällen kan 
dock effekterna på vegetationen bli bestående 
även efter att det gödslade beståndet avverkats 
(Strengbom & Nordin 2008, 2012). 

Lavmarker inom renskötselområdet är sällan 
aktuella för gödsling. Vidare står FSC-cer-

Effekter av gödsling
tifierade bolag för en hög ägarandel inom 
renskötselområdet, där lavmarker inte gödslas 
enligt FSC-riktlinjerna.

Lingonris har en speciell betydelse för renbetet 
då det kan fungera som en skyddsbarriär mot 
isbildning närmast marken och bidrar till att 
snön inte blir alltför kompakt, vilket möjliggör 
för renen att komma åt marklavarna. Studier 
pekar på att gödsling inte har en direkt negativ 
effekt på lingonrisets utbredning, däremot kan 
den ökade trädtillväxten skugga ut det. Genom 
minskade ljusförhållanden och konkurrens 
med markvegetationen påverkas marklavarna 
negativt. På experimentella ytor, där man an-
vände större gödselgiva än vid vanlig gödsling 
och kombinerade med gallring, så påverkades 
marklavarna ändå negativt på grund av 
förändrade konkurrensförhållande (Strengbom 
m.fl. 2018). Renar undviker gödslade områden 
den första vintern efter gödsling (Kivinen at 
al. 2010). 

Marklavarna kan påverkas negativt av kvävegödsling. Foto: Tim Horstkotte.
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Slutsatser
•	 Marklavarnas återhämtning efter brand är mycket långsam och studier har visat att det kan ta 

upp emot 100 år för ett lavtäcke att helt återhämta sig.

•	 I Nordamerika har det utförts studier som tyder på att renar undviker brända skogar, i alla fall 
så länge de är relativt nyligen brända.

•	 Ett sätt att stödja återetablering av lav är spridning av lavfragment efter avverkning. Spridning 
av lavfragment var effektivare än att plantera små sammanhängande lavmattor.

Naturhänsyn och naturvårdande skötsel

Studier från Nordamerika har visat att 
renar undviker områden med stora 
inslag av brända ytor, och att de rör sig 

fortare från områden som har brunnit kraftigt 
(Rickbeil m.fl. 2017). Även under kalvnings- 
perioden undviks bestånd som brunnit mindre 
än 40 år tillbaka (Barrier & Johnson 2012). 

På unga brandytor är förekomsten och biomas-
san av lavar särskilt låg. Lavförekomst är den 
faktor som bäst förklarar vilka habitat renar 
väljer (Barrier & Johnson 2012). I synnerhet 
undviker renarna täta eller unga skogar mel-
lan 10 och 20 år (Anderson & Johnson 2014).  
Vildrenen i Nordamerika, caribou, kan däremot 
utnyttja nyligen brända ytor där träden är yngre 
än 10 år, förmodligen därför att det där finns 
gott om sommarbete – främst örtrik vegeta-
tion. Det är dock vanligare att caribou söker 
sig till skogar som är äldre än 40 år (Ander-
son & Johnson 2014). Eftersom det inte finns 
undersökningar hur semidomesticerade renar i 
Norge, Sverige och Finland reagerar på brända 
ytor är det osäkert hur de påverkas, och renar- 
nas reaktion i dessa länder kan skilja sig från 
vildrenens reaktion i Nordamerika. Här finns 
en tydlig kunskapslucka som behöver fyllas. 

I en jämförande studie mellan efffekter av 
brand och avverkning på lavar i Kanada hade 
lavarna återetablerats 40 år efter brand, men 

Effekter av naturvårdsbränning och skogs-
bränder

inte på avverkningsytor (Jean m.fl. 2019). I 
unga granskogar i östra Kanada var däremot 
lavarnas biomassa fyra gånger högre efter av-
verkning jämfört med efter bränder (Lafleur 
m.fl. 2016). Slutsatsen blev att lavar som finns 
innan avverkning kan bestå, samtidigt som av-
verkning inte minskar betesresurser för renar. 

Högintensiva skogsbränder kan helt eliminera 
lavar och fördröja deras återetablering jämfört 
med mindre intensiva bränder (Pinno & Ering-
ton 2016, Rickbeil m.fl. 2017). Bränderna i 
Skandinavien, både kontrollerade naturvårds-
bränningar och naturliga, är däremot lågin-
tensiva markbränder. En möjlig konsekvens av 
fler och kraftigare bränder skulle kunna bli att 
stresstoleranta lavar ersätts med kolonisation-
skraftiga växter, som gräs (Pinno & Erington 
2016). 

I subarktiska Kanada nära skogsgränsen visade 
sig krontäckning och grundyta vara viktigare 
för lavförekomsten än skogsbrandens intensitet 
eller tiden sedan branden (Lewis m.fl. 2019, 
Russell m.fl. 2019). Etablering av lavar efter in-
tensiva skogsbränder där många av träden dör 
beror mest på tiden efter brand och mikrohab-
itat, snarare än på strukturen av de kvarstående 
träden (Zouaoui m.fl. 2014).

Även hänglavar påverkas av bränder. Sju år 
efter brand upptäcktes det första hänglavsfrag-
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mentet på de kvarstående träden. Mängden av 
hänglav ökar över tid, men det beror på såväl 
lav- och trädart som substrat när ett max-
imum nås och biomassan börja minskar (Bar-
tels & Chen 2015a). Skogar i centrala Kanada 
som föryngrats efter avverkning hade mindre 
täckning av hänglav i enskilda träd efter 15 år 
och 33 år, jämfört med ungskog efter bränder 
i samma åldersklass (Bartels & Chen 2015b). 
På grund av eldens påverkan på hänglav avråds 
från naturvårdsbränning i hänglavsrika skogar 
(Hämäläinen m.fl. 2014).

I Sverige är det väl dokumenterat att människor 
aktivt bränt mark för att skapa lavrika skogar, 
särskilt under 1700- och 1800-talets när många 
samiska samhällen övergått från övervägande 
jakt och fiske till nomadisk renskötsel på de-
ras Lappskatteland. Analyser av pollen, kol och 
markegenskaper, samt historiskt kartmaterial 
i norra Sverige visade att både naturliga och 
anlagda bränder påverkade bottenskiktet fram 
till det sena 1800-talet – ris och mossa brändes 
bort för att skapa ideala förhållanden för lavar 
(Hörnberg m.fl. 2018). Analyserna visade på 
ett intervall av 40–80 år mellan bränderna, 
vilket tolkats som en medveten strategi att 
skapa lavmarker lämpliga för renbete. I studie- 
området har de lavrika tallskogarna idag förs-
vunnit, liksom kunskapen som renskötare tid-
igare hade om eldens användning för att skapa 
betesmarker (Hörnberg m.fl. 2018).

Eldens betydelse finns dock bevarad i samiska 
ord. Det nordsamiska ordet roavve betyder en 
lavhed i tallskog som har brunnit, ofta på åsar 
eller kullar (Cogos m.fl. 2019). Några av de 
intervjuade renskötarna förknippade än idag 
roavve med bra betesmark, även om relation 
till bränder inte alltid var tydlig. Idag är dock 
inte alla platser som bär roavve i namnet längre 
dominerade av lavar i bottenskiktet.

Återetablering av lavar efter brand sker fortare 
om lavfragment sprids ut på den brända 
ytan (Roturier m.fl. 2017). Att sprida ut 
lav sommartid visade sig ge bättre resultat i 
överlevnad och förökning än spridning vinter-
tid. Kvarstående träd på dessa ytor utgör ett 
skydd mot förlust av lavfragment genom vind 
(Roturier m.fl. 2017). Det rekommenderas 
att invänta två år efter brand för att det höga 
pH-värdet i marken efter branden ska neut-
raliseras, samt för att tillåta etablering av ett 
tidigt vegetationstäcke som ger bättre under-
lag för lavfragment än blottad mark (Roturier 
m.fl. 2017). Bränning av mark ska dock be-
gränsas till sådana skogar där en minskning av 
organiskt material i markskiktet genom brand 
medför konkurrensfördelar för marklaver jäm-
fört med mossor eller kärlväxter (Haughian & 
Burton 2015).

Högintensiva bränder kan eliminera marklavarna helt. Kårböle från det område som  
drabbades av skogsbranden 2018. Foto: Mats Hannerz.
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Effekter av naturvårdsåtgärder och  
restaurering

Effekten av naturvårdsåtgärder på lavar 
eller andra konsekvenser för rennärin-
gen har inte fått stor uppmärksamhet. 

En anledning är att många studier fokuserar på 
effekter på rödlistade arter, inte på lavar eller 
andra arter som är mer relevanta ur rennäring-
synpunkt (t.ex. Svensson m.fl. 2013, Ylisirniö 
& Hallikainen 2018). 

Träd som lämnas kvar efter en avverkning och 
död ved är komponenter som kan bidra till att 
öka den biologiska mångfalden (Hekkala m.fl. 
2016), däremot saknas det kunskap om vilken 
betydelse de lämnade hänsynsytorna har för 
renens utnyttjande. 

Metoder för att skapa död ved är en åtgärd 
som kan påverka lavar som lever på träd. Både 
död ved och kvarlämnade träd bidrar till ökad 
diversitet av trädlevande lavar (Hämäläinen 
m.fl. 2014). Däremot hade naturvårdsbrän-
ning negativa konsekvenser för mångfalden 
av lavar som lever på trädstammar. Även 
lavar i kronorna kan påverkas vid höga lågor 
(Hämäläinen m.fl. 2014). Naturvårdsbränning 
bör därför undvikas i bestånd som är rika på 
hänglav, eftersom dessa bestånd är viktigt som 
renbete eller spridningskälla.

Flera studier visade att marklavsmängden 
kan öka efter en avverkning, och att tid och 
krontäckets slutenhet över tid har den största 
påverkan på lavarnas succession (Horstkotte & 
Moen 2019, Muurinen m.fl. 2019, Haughian 
& Burton 2015), vid sidan av markberedning 
(Roturier m.fl. 2011). 

Ett sätt att stödja återetablering av lav är sprid-
ning av lavfragment efter avverkning. Experi-
ment med fragmenterade lavar har visat att ett 
substrat av mossa var lämpligt för lavfragment 
att fastna, motstå vind och etablera tre år efter 
spridningen för att förkorta tiden innan be-
ståndet kan användas som betesmark (Roturier 
m.fl. 2007). Samma metod användes även i ett 

ca 50 år gammalt bestånd innan gallring, fast 
ökning i lavtäcket var betydligt mindre jämfört 
med ökning på hygget, antagligen pga. mindre 
initialt lavtäcke (dvs. lavar som fanns utanför de 
experimentella ytorna) i skogen samt mindre 
tillgång till ljus (Roturier m.fl. 2007). Sprid-
ning av lavfragment var effektivare än att plant-
era små sammanhängande lavmattor, eftersom 
dessa är mer utsatt för renbete (Roturier & 
Bergsten 2006). Ytterligare studier behövs för 
att klarlägga kostnadseffektiviteten med sprid-
ning av lavfragment.

Naturvårdsbränning bör undvikas i bestånd som är 
rika på hänglavar. Foto: Tim Horstkotte.
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Slutsatser
•	 Skogsbilvägar kan leda till felaktig förflyttning av renar via vägarna och fragmentering av 

renarnas naturliga betesmarker och flyttleder.

•	 Skogsbilvägar kan också underlätta för rennäringen då renskötarna kan använda dem för sin 
förflyttning.

Idag finns det cirka 210 000 kilometer 
skogsbilvägar i Sverige Rennäringen 
påverkas av skogsvägnätet på olika sätt och 

effekten varierar under renskötselåret.

Vilken effekt som skogsbilvägar har på ren-
näringen har studerats utifrån olika aspekter 
ur ett rennäringsperspektiv. Det finns flera 
norska och finska studier som med hjälp av 
GPS-spårning av renar visat att djuren und- 
viker ett område på flera kilometer från en 
skogsväg men att det varierar mellan års- 
tid och år (Nellemann m.fl. 2003, Vistnes & 
Nellemann 2001, Vistnes m fl. 2001, 2004a, 
Flydal m.fl. 2002 och Anttonen m.fl. 2011.). 

Ett undvikande beteende var också resultatet 
från flera kanadensiska studier på vildren, där 
vägnätet är glesare än i svenska skogar (Cour-
tois m.fl. 2008, Pinard m.fl. 2012, Boan m.fl. 
2014). Huruvida dessa resultat har kunnat app- 
liceras på tamrenar är något som studerats i 
en översiktsartikel av Skarin & Åhman (2014). 
Författarna drog slutsatsen att trots den långa 
domesticeringshistorien för tamren så upp- 
visar de i likhet med vildren liknande mön-
ster av storskaligt undvikande av antropogena 
störningar inklusive skogsbilvägar. Skogsb-
ilvägar leder till ökad mänsklig aktivitet och 
den störningen är särskilt påtaglig under april 
och maj månad då renarnas kalvning äger rum 
(Cameron m.fl. 1992, Pinard m.fl. 2012). Vägar 

kan också på olika sätt utgöra en barriär och 
fragmentera områden genom att dela upp dem 
till mindre områden. 

Studien av Turunen m.fl. (2020) styrker yt-
terligare att renar uppvisar ett undvikande 
beteende gentemot skogsvägar och att skogs-
vägar genom viktiga renskötselområden 
påverkar rennäringen negativt. För att ge ett 
holistiskt perspektiv för hur de båda näringarna 
påverkar varandra inkluderade författarna även 
en undersökning om utövarnas kunskap. Då 
framkom att vägarna påverkar renarnas för-
flyttning. I vissa fall kan det leda till att vägarna, 
till exempel plogade vägar i samband med av-
verkning, kan leda till att renarna skingras eller 
sprids till fel områden och stör därmed de 
naturliga flyttlederna. 

Skogsvägarna pekades också ut att öka risken 
för tjuvskyttar och att renar stjäls. Det finns 
också studier som visar att vägarna utnyttjas 
av renskötarna och kan underlätta bland annat 
sökandet efter renar och stödutfodring under 
vintern (Huusko 2008, Berg 2010, Hallikainen 
m.fl. 2010, Kivinen 2015, Järvenpää 2018). 

Eftersom forskningen pekar på för- och nack-
delar med skogsbilvägar finns det behov av yt-
terligare forskning för att belägga dess effekter 
på rennäringen.

Skogsbilvägar
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Renens påverkan på skogen

Slutsatser
•	 Det finns inget entydigt stöd för att renbete stör skogsföryngring eller orsakar skador på unga 

träd.

•	 Renbete minskar däremot förekomsten av marklavar i skogslandskapet, samtidigt som det 
leder till att även övrig markvegetation minskar, vilket kan vara gynnsamt för lavtillväxten.

Lavar är de organismer som påverkas 
tydligast av renbete och tramp. På exper-
imentella ytor där man stängslar ut renar 

har visat att renbete minskar marklavarnas bio-
massa och täckning, men även mängden örter 
kan minska (Bernes m.fl. 2015). Mångfalden 
av kärlväxter kan också minska under hårt 
betestryck (Bernes m.fl. 2015, Olofsson m.fl. 
2010). 

Oftast visade det sig svårt att dra slutsatser från 
renens påverkan på vegetationen, utan att ha 
kunskap om de respektive studiernas kon-
text, renarnas täthet eller hur betestrycket har 
förändrats över tid (Bernes m.fl. 2015). Dessa 
resultat kommer dock mestadels från försöks- 
ytor från hela Arktis ovanför trädgränsen, och 
det finns mindre forskning om renbetets effek-
ter i skogen.

Nedanför trädgränsen undersöktes renarnas 
påverkan på lavbiomassa och lavtäcke på in-
hägnade områden i tallskog (Akujärvi m.fl. 
2014, Köster m.fl. 2013, Olofsson m fl. 2010, 
Stark m.fl. 2010). På inhägnade ytor utan ren-
bete hittades däremot både mer lav och annan 
markvegetation, och fler unga tallar än på ytor 
som betades (Köster m.fl. 2013, Köster m.fl. 
2018). Utanför små, inhägnande områden fann 
man att renbete minskade både lavbiomassa 
och lavtäcke. På områden som hade blivit in-
hägnade för i genomsnitt 43 år sedan utfördes 
samma skogsskötsel inom och utanför hägnen 
för att undersöka hur skogsbruk som enda fak-
tor eller i kombination med renbete påverkar 
marklavarna (Akujärvi m.fl. 2014). Innanför 
hägnen, dvs. utan renbete, var lavbiomassan 15 

gånger högre, och lavtäcket 5 gånger högre än 
utanför. Lavtäcket minskades av renbete, sko-
gens ålder och krontäcke, marktyp och GROT 
som lämnades på marken (Akujärvi m.fl. 
2014). Bara i unga skogar minskade lavtäcket 
med ett ökande krontäckning, medan lavarnas 
biomassa ökade i äldre skogar på betade ytor 
(Akujärvi m.fl. 2014). 

Eftersom renbete minskar även förekomsten av 
kärlväxter i tallskogar kan renbete dock skapa 
bättre förutsättningar för ökad lavtillväxt, efter-
som ljustillgången ökar (Olofsson m.fl. 2010). 
Låg biomassa men hög täckningsgrad av lavar 
kan vara ett tecken på bra betesförutsättningar, 
eftersom den låga höjden kan vara en effekt av 
en hög betestryck på området (Olofsson m.fl. 
2010). Omvänt kan låg biomassa tyda på att 
området betas för ofta, eftersom andra bete-
sområden inte är tillgängliga (Horstkotte m.fl. 
2014). Därmed saknas möjligheten att rotera 
mellan betesmarker, och ge lavarna som betats 
tidigare möjligheten att återhämta sig.

Det måste betonas att stängslade områden, 
som inte tillåter renbete, inte kan ses som 
ett naturligt tillstånd avseende vegetations-
sammansättning. Slutsatser från experimentella 
ytor kan inte heller användas för slutsatser 
på landskapsnivå: många interaktioner kan 
inte fångas med småskaliga experiment, så 
som landskapsfragmentering eller minskande 
förekomst av både mark- och hänglavar på 
landskapsnivå. Förlust av betesmarker bidrar till 
att kvarvarande betesmarker måste betas oftare 
och hårdare, även om renantalet inte förändras 
(Sandström et al. 2016, Kumpula et al. 2014).
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Eftersom flytt mellan olika årsbeten sker oftare 
i Finland än i Sverige,  är effekten av renar- 
nas närvaro på lavar kraftigare. Den lägsta 
biomassan finns i områden som används un-
der barmarksperioden, där lavar är känsliga 
för tramp (Kumpula m.fl. 2014). Den kraftiga 
minskningen av lavbiomassa i norra Finland 
tillskrivs därför delvis bristen på betesrotation, 
samt stora hjordar (Kumpula m.fl. 2014). 

Även i Sverige hittades lägre lavtäcke eller 
biomassa i skogssamebyar med året-runt bete i 
skogen (Horstkotte & Moen 2019, Uboni m.fl. 
2019). Medan hård snö är ett hinder för ren-
arna att komma åt marklavar, kan så kallat ”låst 
bete” bidra till att lavarna kan återhämta sig 
och därmed utnyttjas ett annat år (Horstkotte 
m.fl. 2014). Detta förutsätter förstås att renarna 
kan finna bete någon annanstans. 

Ett reducerat snötäcke de senaste åren ovanför 
trädgränsen i Finnmark, norra Norge, ökade 
renarnas tillgång till områden som annars har 
för tjockt snötäcke. Detta ledde till ett min-
skat betestryck på lokal nivå och därmed en 
bättre återhämtning för lavarna (Tømmervik 
m.fl. 2012).

Där renbete minskar lavtäckets tjocklek kan 
detta visa sig vara gynnsam för tallplantor, 

eftersom marken värms tidigare efter snösmält-
ningen, vilket leder till ett högre antal dagar 
för tillväxt (Macias-Fauria m.fl. 2008, Olofsson 
m.fl. 2010). Samma effekt bidrar till en ökad 
spridning av fjällbjörkskogen på hårt betade 
områden i norra Norge (Tømmervik m.fl. 
2008). Möjligtvis bidrar även gödsling från 
renen till ökad tillväxt av träden, fast det saknas 
hittills entydiga belägg för en ökad produktion 
av skogens fältskikt på betade områden eller 
på markbördighet (kväve, N) (Olofsson m.fl. 
2010, Stark m.fl. 2010).

Det har visats att renarna inte har stor negativ 
påverkan på ungplantor, även om vissa skador 
kan förekomma pga. hornfejning eller tramp. 
Under en fyrårig period upptäcktes direkta 
skador som kunde härstamma från renar på 
ungefär 8 % av unga tallplantor, av vilka hälften 
senare infekterades av svamp (Roturier & 
Bergsten 2006).

De motstridiga resultaten från dessa studier, 
med avseende hur, när och under vilka förhål-
lande renbete kan skada skogen eller bidra till 
ökad skogstillväxt kräver mer inriktade for-
skning för att förstå om och i så fall hur renen 
påverkar skogen.

Många faktorer påverkar om betet blir bra. Snö, väder och skogens 
struktur samverkar. Foto: Tim Horstkotte.
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Betydelsen av ett varierat och samman- 
hängande landskap

Slutsatser
•	 Rennäringen behöver tillgång till stora, sammanhängande landskap för att kunna röra sig 

mellan olika betesområden, både på fritt bete och under styrd flytt.

•	 Ett varierat landskap, topografiskt såväl som med skogsbestånd i olika åldrar, bidrar till en ökad 
förmåga för renar att reagera på olika snöförhållanden för att hitta bete. Däremot finns det 
inte tillräckligt med gammelskog kvar som är bra betesmark under vissa snöförhållanden eller 
som hänglavsbete.

•	 Selektiva avverkningsmetoder och längre omloppstider skulle kunna minska fragmentering 
av landskap och öka förekomst av äldre skogar. 

•	 Planeringshorisonten för rennäring och skogsnäring varierar. Studier om samplanering på 
landskapsnivå, inklusive för- och nackdel för de båda näringarna saknas.

Trakthyggesbruket leder till en fragmen-
tering av skogslandskapet som miss-
gynnar renskötseln. Ökade förbind-

elser i landskapet skulle kunna uppnås med 
ökad användning av selektiva avverkningsmet-
oder. Detta skulle underlätta för renarna att 
röra sig över sammanhängande betesområden, 
både under fritt bete, och under styrd flytt (St 
John m..fl. 2016). 

Tydliga resultat angående renarnas habitat- 
val med hänsyn till olika skogstyper saknas 
fortfarande, men studier från Kanada visade 
att renar undvek bestånd som hade mindre 
än 20 % av trädskiktet kvar efter avverkning 
(Franklin m.fl. 2019). Särskilt i kombination 
med högre avverkningsålder skulle selektiva 
avverkningsmetoder kunna bidra till förbätt- 
rade förutsättningar för renbetet jämfört med 
dagens trakthyggesbruk (Eggers m.fl. 2019).

Denna slutsats stödjs även av simuleringsstud-
ier som visat en 10 %-ig ökning av värdefulla 
betesmarker med lavförekomst efter hun-
dra år av selektiva avverkningar jämfört med 
trakthyggesbruk (Korosuo m.fl. 2014). Dock 
är hög ålder på skogen ingen garanti för hög 
förekomst av lavar. På samma sätt som täta ung- 
skogar hindrar tillväxt av lav kan slutna gam-

melskogar bli för mörka med ett för starkt väx-
ande fältskikt för att lavarna ska kunna finnas 
kvar. 

Gammelskogens värde för rennäringen kan 
inte bedömas enbart utifrån dess ålder och 
struktur för vinterbete. Istället beror skogens 
betydelse för renarna på när och hur de ut-
nyttjar gammelskog under renskötselåret. Täta, 
gamla granskogar är viktiga för skogssamebyar- 
na som habitat för renarna under sommar-
halvåret, även om de inte används som vinter-
betesmarker (Sandström m.fl. 2006).

Prioritering av skapandet av skogsstrukturer 
som gynnar lavar eller i högre utsträckning än i 
dag återspeglar rennäringens behov och prior-
iteringar, får konsekvenser för skogsnäringens 
ekonomi. En simulering som följde SSR:s 
skogspolicy resulterade i intäkter och avkast-
ning som var cirka 20 % lägre jämfört med 
dagens skogsskötsel över en 100-årsperiod 
(Horstkotte m.fl. 2016). Minskningen beror 
främst på hårdare röjning och gallring, som ger 
glesare skogar, samt dyrare föryngring genom 
plantering. Förlängd rotationsperiod med 30 % 
upp till 120 år ökade andelen av skog äldre än 
120 år, men de större träden kunde inte kom-
pensera den lägre volymen i de glesare skog-
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arna (Horstkotte m.fl. 2016). Resultaten från 
dessa och andra simuleringsstudier exemplifi-
erar att skogsbruk är en avvägning mellan olika 
alternativ, beroende på vilka mål som priorit-
eras, och att dagens sätt att sköta skogen är bara 
ett av många möjliga alternativ. 

Det är svårare att beräkna kostnader som 
uppstår för rennäringen idag till följd av skogs-
brukets effekter på lavar eller fragmenterade 
betesmarker. Faktorer som väderförhållanden 
eller snötäckets beskaffenhet påverkar också 
kostnaderna för renskötseln (Horstkotte m.fl. 
2016). Vintertid kan skogsstrukturen påverka 
snötäcket på marken och därmed hur renarna 
kan nå betet under snön. Vädervariation, så-
som vind och töväder, samt tidpunkt och om-
fattning, påverkar tillsammans med skogliga 
variabler kvaliteten för vinterbete inom ett 
bestånd (Roturier & Roué 2009, Horstkotte 
& Roturier 2013). Sambandet är väl känt för 
renskötare, som har detaljerad kunskap om 
vilka skogsbestånd kan utnyttjas som betes-
mark under olika snö- och väderförhållanden 
- givet att det finns bete för renarna under 
snön (Roturier & Roué 2009). Dessa skiftande 

förhållanden, beroende på lavar, snö, väder och 
renarnas beteende, betecknas på nordsamiska 
med ordet guohtun (Roturier & Roué 2009).

Även om renskötare betonar att ett varierat 
landskap med skogsbestånd i olika åldrar kan 
vara positivt för att kunna reagera på skiftande 
väderförhållanden, påpekar de också att det 
finns en brist på gamla skogar som kan utnyttjas 
under flera olika förutsättningar (Horstkotte 
m.fl. 2014). På slutavverkade ytor är snön 
djupare, men inte alltid hårdare än i skogen, 
medan snöns hårdhet är mer variabel i skogar 
med olika arter och åldersstruktur (Horstkotte 
& Roturier 2013). Komplexa skogar med stor 
strukturell variation har därför större sanno-
likhet att ge bättre vinterbetesförhållanden än 
homogena och enskiktade skogar som van-
ligtvis dominerar efter föryngringsavverkning. 
Även om det finns fördelar med att snabbt 
återbeskoga hyggen med ungskog som sedan 
röjs för bättre tillväxtförhållanden för mark-
lavar, kan det finnas alternativ som hyggesfritt 
skogsbruk som bidrar till en större variation 
inom ett bestånd.

Skogslandskapet är fragmenterat med många bestånd av olika åldersklasser liggande kant i kant.  
Foto: Tim Horstkotte.



25

Samråd

Slutsatser
•	 Både rennäringen och skogsnäringen bär transaktionskostnader för samråden, men studier 

visar att kostnaden är mer betungande för rennäringen jämfört med skogsbruket.

•	 För att nå framgångsrika samråd krävs tillit mellan parterna. Samplanering av skogliga åtgärder 
bör ske i ett tidigt skede för att öka sannolikheten för överenskommelse. 

•	 Digitala verktyg som Renbruksplan kan underlätta diskussioner om planeringen.

Samråd mellan rennäring och skogsnäring

Samråd mellan rennäring och skogsnäring 
har analyserats med utgångspunkt från en 
rad aspekter såsom parternas inflytande i 

samrådssituationen (Sandström & Widmark 
2007), transaktionskostnader förknippade med 
samråden (Bostedt m.fl. 2015, Widmark & 
Sandström 2012, Widmark m.fl. 2013), tillit 
mellan partnerna (Widmark 2019), men även 
vilka verktyg som kan underlätta den lång-
siktiga planeringen (Johansson 2012, Widmark 
& Sandström 2012).

I mitten av 2000-talet studerades hur repres-
entanter för samebyar respektive skogsbolagen 
uppfattade det egna respektive motpartens 
inflytande i samrådsprocessen (Sandström & 
Widmark 2007). Resultaten, som baserades 
på tre enkätundersökningar som genomförts 
av Skogsstyrelsen (1982, 1987, 1998) samt 
46 intervjuer visar att representanter för ren- 
näringen, vid den här tidpunkten uppfattade 
samråden primärt som forum för informations- 
utbyte där rennäringen hade litet eller inget 
inflytande över skogsbruket. 

Representanterna för skogsnäringen men-
ade däremot att samråden hade viss eller 
till och med stor betydelse för bedrivan-
det av skogsbruk. Båda parter var emeller-
tid överens om att skogsnäringen hade ett 
större inflytande över utfallet av samråds- 
processen jämfört med rennäringen. Det rådde 
också viss enighet om möjligheterna att för-
bättra samråden, även när det gällde att öka 
rennäringens inflytande i samrådsprocessen.

På basis av ett antal workshops som inkluderade 
representanter för såväl renskötare som skogs-
bolag studerades vidare hur samråden på olika 
sätt kunde förbättras (Widmark & Sandström 
2012). Studien som tog sin utgångspunkt i 
gemensamt konstruerade scenarier visade 
att samråden skulle kunna förbättras avsevärt 
genom att tidigarelägga samråden från skogs-
bolagens operativa till strategiska planerings-
fas, samt att samråda över större områden, i ett 
landskapsperspektiv för att på så sätt öka möj-
ligheterna att synkronisera rennäringens och 
skogsbolagens temporära och fysiska planering. 

Detta har senare bekräftats i andra studier (Jo-
hansson 2012, Horstkotte m.fl. 2014, Bostedt 
m.fl. 2015, Kløcker Larsen m.fl. 2018). En ut-
maning är emellertid att landskapet är uppsplitt- 
rat mellan olika markägare och att samråd inte 
förekommer med enskilda privata markägare. 
Eftersom samebyarna har samråd med varje 
skogsbolag för sig är det dessutom svårt att få 
till en mer strukturerad landskapsplanering 
(Widmark & Sandström 2012, Horstkotte m.fl. 
2014, Horstkotte m.fl. 2016).

Partnerna var även överens om vikten av att 
införa konfliktlösningsmekanismer. Resulta- 
ten från studien införlivades sedermera i FSC- 
standarden. Parterna var också eniga om 
att samrådens juridiska status är oklar vilket 
påverkar möjligheten att både förhandla och 
att nå överenskommelser. I detta läge visade det 
sig att förtroende mellan båda samrådspartners, 
men även kunskap om de lokala förhållanden, 
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är viktiga för att bidra till samrådens effekt-
ivitet och relevans (Johansson 2012, Widmark 
m.fl. 2013, Widmark 2019, Horstkotte m.fl. 
2014).

Det finns också ett antal studier av transaktion-
skostnader förknippade med samråden. Tran-
saktionskostnader inkluderar att i) skaffa sig 
tillräckligt med information för att kunna sam-
råda, ii) samrådsprocessen, samt att iii) utvärdera 
samrådsprocessen och dess utfall. Transaktions- 
kostnader ökar till exempel när det råder in-
formationsasymmetri mellan parterna. Ju lägre 
kostnader desto bättre. 

Ett vanligt sätt att mäta transaktionskostnader 
är den tid det tar att samla information, att 
samråda och att utvärdera samråden (Widmark 
2019). Studierna rörande transaktionskostnader 
som baserar sig på enkäter riktade till skogs-
bolagens olika distrikt eller motsvarande  och 
samebyarna visar att samråd består av ett antal 
olika tidskrävande moment, så som informa-
tionsinhämtning om den berörda samebyns 
förutsättningar, vilka bestånd och åtgärder 
man samråder om, gemensam planering för att 
mötena kan hållas, gemensamt beslutsfattande 
och fältbesök, samt eventuell konfliktlösning 
och medling (Bostedt m.fl. 2015, Widmark & 
Sandström 2012, Widmark m.fl. 2013). 

För att kunna beräkna och jämföra transaktion-
skostnaderna fick de som svarade på enkäten 
själva skatta hur många timmar som respekt-
ive svarande avsatte för de olika momenten. 
Den avsatta tiden prissattes därefter med ut-
gångspunkt från en normallön  (Widmark 
m.fl. 2013). Resultaten visar att samebyarna 
bär den större delen av de totala transaktions- 
kostnaderna (63 %) jämfört med skogsbolagens 
kostnader, eftersom de är inblandade i fler sam-
rådsprocesser än skogsbolagen då det kan fin-
nas olika skogsbolag inom samebyns område 
med vilka det krävs samråd (Widmark 2019). 
De flesta samråden hålls i Västerbotten, följt av 
Norrbotten och Jämtland (Widmark 2019). 
För skogsbolagen varierade de årliga transak-
tionskostnaderna för samråd mellan 753 SEK 
och 72 366 SEK (genomsnitt: 19 175 SEK). 

För samebyarna däremot ligger de årliga tran-
saktionskostnaderna mellan 5 782 SEK och 
137 663 SEK (genomsnitt: 35 819 SEK) per 
sameby. I Jämtland var transaktionskostnaderna 
för samebyarna 16 % högre än för skogsbola-
gen, i Norrbotten 60 % och i Västerbotten 
135 % (Bostedt m.fl. 2015, Widmark 2019). 

Variationen i transkationskostnaderna mellan 
de olika samebyarna inom ett län är dock höga 
(Widmark m.fl. 2013). Beloppen kan skilja sig 
mellan olika studier, men mönstret förblir det-
samma. Skogsbolagens transaktionskostnader 
påverkas mest av antal nödvändiga samråd, fält-
besök och renantalet inom en sameby. Trans- 
aktionskostnader för skogsbolagen var högst 
i Norrbotten och lägst i Jämtland (Widmark 
2019).

En viktig fråga är att förstå hur skillnaderna i 
transaktionskostnader påverkar parternas möj-
lighet till inflytande över samrådsprocesser 
och dess utfall (Widmark & Sandström 2012). 
Skillnaderna bör också sättas i relation till re-
lationen mellan äganderätten till fast egen-
dom och samernas renskötselrätt, vilka utgör 
parallella rättigheter till samma mark. Malin 
Brännström konstaterar i sin avhandling (2017) 
att det regelverk som reglerar det rättsliga 
förhållandet snarare bidrar till än att förhindra 
att konflikter uppstår mellan parterna i det här 
sammanhanget (se även Widmark 2019).

Renbruksplanens roll

Ett antal studier har också fokuserat på 
renbruksplaner (RBP) och dess roll 
inom samråden. RBP är ett verktyg av 

digitala kartor, där beteslandet inom en sameby 
är indelad i olika kategorier, samt som annan 
viktig information kan läggas till så som ren-
arnas GPS-positioner, flyttleder, svåra passager 
och andra omvärldsfaktorer. RBP är därför 
”levande dokument” som kontinuerligt måste 
uppdateras (Sandström m.fl. 2012, Andersson 
& Keskitalo 2017).

Användningen av RBP bidrar till ökade tran-
saktionskostnader på grund av den tid som 
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Samråd

krävs för samebyarna att hålla dem uppdaterade. 
Man har funnit att de till och med dubblerar 
kostnader för planeringen av samrådsmöten 
för samebyar och skogsbolag, åtminstone ini-
tialt (Bostedt m.fl. 2015, Widmark 2019). 

RBP bidrar inte heller till att minska antalet 
samråd, även om tidskrävande fältbesök i viss 
mån kan ersättas med RBP (Bostedt 2015). 
Däremot är det svårt att överföra kunskap och 
dra slutsatser med utgångspunkt från befintligt 
kartmaterialet till områden som ännu inte är 
karterade (Andersson & Keskitalo 2017).

Trots ökade transaktionskostnader har RBP 
bidragit till att förbättra samrådens kvalitet, sär-
skilt när de nyttjas i samband med skogsbola-
gens egen kartmaterial (Sandström mfl. 2012, 
Widmark 2019). Det kan därför vara värt att 
investera i RBP, eftersom arbetet med RBP 
bidrar till en bättre översikt och fördjupade 
diskussioner (Widmark m.fl. 2013, Widmark 
2019). 

Det behöver dock betonas att studier visar 
att RBP inte kan ersätta lokal eller tradition-

Renbetesland för 50 av de 51 
samebyarna i Sverige år 2014. 
Röda områden är nyckelom-
råden, blå är kärnområden och 
gröna är betestrakter. Data för 
kartan är hämtade från RenGIS. 
Från Sandström (2015).

ell kunskap, utan snarare är beroende av dessa 
kunskaper (Sandström m.fl. 2012, Andersson 
& Keskitalo 2017). Även om RBP kan vara 
ett verktyg för ökad effektivitet under samråd, 
kan användningen av RBP fortfarande tvinga 
renskötare att ’bevisa’ sin traditionella kunskap 
på kartan, dvs motparten i samråden uttrycker 
skepsis mot denna form av kunskap om den 
inte finns explicit nedtecknad eller markerad 
på kartan (Kløcker Larsen m.fl. 2018).

Slutligen visar studier att FSC:s regelverk har 
en positiv påverkan i att begränsa vissa sköt-
selstrategier som anses ha en särskilt negativ 
påverkan på vinterbetet, så som markbered-
ning eller gödsling (FSC Sverige). Därför kan 
inställningen bland renskötare gentemot FSC 
vara positivt, även om det saknas ett förtroende 
för FSC:s potentiella positiva långtidseffekter 
(Johansson 2012). FSC kan heller inte lösa 
grundläggande problem, så som utmanin-
gen som ligger i en skev maktbalans mel-
lan skogsbruk och rennäring, eller en ökad 
marknadsdriven efterfrågan på skogens råvaror 
(Johansson 2012).
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Klimat

Klimatförändringarnas förväntade effekter

Slutsatser
•	 Klimatförändringar som leder till ökad trädtillväxt missgynnar lavar då skogarna blir mörkare.

•	 Varmare och torrare väder under sommaren är negativt för lavarna, medan varmare och fuk-
tigare väder tvärtom kan vara gynnsamt. Det råder större osäkerhet över hur nederbörden 
kommer att utvecklas långsiktigt än för temperaturen 

•	 Mycket tyder på att växtsäsongens längd ökar i norra Sverige, vilket kan vara negativt för 
lavarna om det leder till att skogarna växer bättre och därmed mörknar. 

•	 Klimatförändringar kommer att påverka betesförhållanden under vintern för renarna. Kortare 
vintrar kan öka tillgång till betesresurser, men snöförhållanden med mer av temperatur-
växlingar och skar/isbildning gör det besvärligare för renarna att gräva sig ner till marken. 

•	 Snöförhållandena skiljer sig mellan olika skogstyper. Därför behövs ett varierat landskap för 
att renar och renskötare ska ha en möjlighet att anpassa sig till föränderliga snöförhållanden.

Klimatförändringens effekter på 
lavar

Enligt SMHIs modeller är uppvärmning- 
en högst under vintern, och starkare i 
norra renskötselområdet. Olika klimat- 

scenarier, som utgår från olika utsläppsnivåer 
av växthusgaser, visar att vintermedeltempera- 
turen i Norrbotten vid slutet av 2100-talet kan 
bli mellan 4,4 °C - 9,8 °C varmare jämfört 
med medeltemperaturen i referensperioden 
1961 – 1990, och mellan 2,8 °C - 7,9 °C var-
mare i Jämtland. 

Den årsvisa nederbörden kan öka mellan 8,8 
% och 37 % i Norrbotten jämfört med refer-
ensperioden, och med  5 % - 32 % i Jämtland 
(med stora årsvisa variationer). Osäkerheten 
är större för nederbörden. Dessa förändringar 
kan ha stora konsekvenser för rennäringen och 
skogsbruket, och även för renens betesresurser.

Klimatpåverkan på lavar har mest undersökts 
ovanför trädgränsen. Dessa samband kan vara 
av betydelse även för lavarnas ekologi i den 
boreala skogen, även om lavarnas utsatthet för 
klimatiska variationer är mindre omfattande 
än i den oskyddade öppna fjällmiljön.

En experimentell uppvärmning över 18 år av 
1.5° C - 3° C minskade lavtäcket både på friska 
och torra alpina hedar, medan lavtäcket ökade 
samtidigt på kontrollytor utan uppvärmning 
(Alatalo m.fl. 2015, 2017, Lang m.fl. 2012, 
Jägerbrand m.fl. 2009). Minskningen var sär-
skilt utpräglad i kombination med gödsling 
på torra hedar, eftersom kärlväxterna ökade 
betydligt i biomassa och trängde ut lavarna 
(Alatalo m.fl. 2015). På liknande sätt kan ett 
varmare klimat bidra till ökad skogstillväxt kan 
ljusförhållandena försämra förutsättningar för 
lavarnas överlevnad (Boudreault m.fl. 2015). 
Samtidigt kan ökade skogsbränder pga. torrare 
somrar skapa mer gynnsamma förhållande för 
marklavar i kanadensiska skogar (Boudreault 
m.fl. 2015), men det är inte bevisat att det kan 
överföras till skogar i Sverige eller Finland. Ett 
forskningsprojekt om skogsbrändernas effekt 
på det samiska landskapet pågår på Institu-
tionen för stad och land, SLU Uppsala. 

I granskogar i norra Sverige med överlag kallt 
klimat kan en uppvärmning förbättra förut-
sättningarna för hänglaven garnlav (Alectoria 
sarmentosa) och skägglav (Usnea spp.), men 
försämra förutsättningarna för manlav (Bryoria 
fuscescens) (Esseen m.fl. 2016).
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Ökad nederbörd under sommaren kan ha ökat 
lavarnas tillväxt, medan ökade temperatur kan 
ha motsatt effekt (Kumpula m.fl. 2014, Tøm-
mervik m.fl. 2012). Även förändrade förhål-
landen i luftfuktighet eller nederbörd kan 
påverka lavarnas tillväxt. I Finnmark ökade 
lavtäckningen avsevärt mellan åren 1998 
–2005 under en period av nederbördsrika 
somrar (Tømmervik m.fl. 2012). Marklavars 
tillväxt påverkas negativt av ett djupt snötäcke 
(Kumpula m.fl. 2014). Enligt klimatscenarier 
kan snötäcket öka i djup pga. ökad nederbörd 
de närmaste 10-30 åren, även om snötäckets 
varaktighet minskar nedanför fjällområdena 
(Bidussi m.fl. 2016). Däremot kan ett djupt 
snötäcke minska betestrycket lokalt eftersom 
renarna söker sig till områden med mindre 
snötäcke (Tømmervik m.fl. 2012). Samti-
digt hade även ett mindre snötäcke en positiv 
påverkan på lavarnas tillväxt, eftersom ren-
arna kunde beta på ställen som under normala 
förhållanden inte var tillgängliga (Tømmervik 
m.fl. 2008, se kapitlet Renens påverkan på sko-
gen).

Det saknas tydliga studier som undersöker 
klimatförändringens effekter på lavar nedanför 
trädgränsen.

Klimatförändringens effekter på 
renbetesförhållanden
Klimatförändringen kommer även att påverka 
renarnas möjlighet att hitta eller komma åt 
marklavar, som måste grävas fram under snön. 
Många studier har visat att djup snö eller is-
beläggning påverkar renens habitatval, födosök 
och överlevnad i hela dess cirkumpolära ut-
bredningsområde (t.ex. Kumpula m.fl. 2007, 
Joly m.fl. 2010, Hansen m.fl. 2010, Tyler 2010, 
Hansen m.fl. 2011, Pape & Löffler 2015, Loe 
m.fl. 2016, Forbes m.fl. 2016). 

Vidare finns det stor kunskap hos renskötare 
om hur snöns egenskaper förändras över tid, 
interagerar med vegetationen och terrängen, 
och antingen hindrar eller underlättar för ren-
arna att komma åt bete (Roturier & Roué 
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2009, Riseth m.fl. 2011, Eira m.fl. 2012, Eira 
m.fl. 2018).

Klimatförändringar kommer att påverka 
förutsättningar för vinterbete på olika, ibland 
motstridiga sätt (Moen 2008). Det perman-
enta snötäcket blir tunnare och kommer att 
formas senare, medan snösmältningen un-
der våren sker tidigare (Turunen m.fl. 2016). 
Däremot kommer vintervädret att bli mera 
variabelt och ostadigt inom ett och samma 
år och mellan åren, med en ökad frekvens av 
nollgenomgångar, vilket bidrar till isbildning 
på marken eller inom snötäcket (Turunen m.fl. 
2016, Rasmus m.fl. 2016, 2020). Frekvensen 
av isbildning har ökat de senaste åren inom 
det finska renskötselområdet (Rasmus m.fl. 
2018). Renskötare upplever att den kortare 
vintern kan bidra till ökad tillgång till betes-
resurser, men allt vanligare isbildning försäm-
rar betesförhållandena (Turunen m.fl. 2016). 
Under dessa förutsättningar ökar betydelsen av 
tillgång till hänglavar.

Klimatförändringens effekter på 
skogsbruket
Ökade vädervariationer med tätare frekvens av 
extremt torra eller blöta perioder, mycket små 
eller stora snömängder samt att stormar of-
tare förekommer när marken är ofrusen leder 
till utmaningar för skogsbruket. Dels behöver 
avverkning utföras på ofrusen mark vilket 
innebär ökad risk för markskador (Lehto- 
nen m.fl. 2019), dels finns risk för ökad storm-
fällning om stormar drabbar skog på ofrusen 
mark (Peltonen m.fl. 2011). Skadegörare på 
träden kan också i större utsträckning än nu 
komma att gynnas (Björkman & Niemela, 
2015) Skogsbruket behöver öka sin beredskap 
för att hantera dessa utmaningar som ju dock 
även förekommer i dagens skogsbruk (Keskitalo 
m.fl. 2016, Subramanian m.fl. 2016). En skog 
med hög vitalitet bedöms vara gynnsam även 
för rennäringen och en fördjupad dialog om 
hur dagens skogsbruk ska säkerställa skogens 
framtida vitalitet och funktionalitet för både 
skogsnäring och rennäring kan vara på sin plats.
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Bilaga 1: Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar för de två näringarna
Renens vinterbete: Lavar på mark 
och träd

Växtsäsongen ger renen en mång-
fald av olika foderresurser. Vintern är 
däremot en flaskhals med avseende 

på foderkvalitet och tillgänglighet. Vidare lig-
ger de bästa lavmarkerna, och därmed vinter-
betesområdena, nedanför trädgränsen där även 
skogsbruk är aktivt. Därför är det viktigt att 
förstå hur skogsbruket påverkar rennäringens 
sätt och möjligheter att nyttja vinterbetes-
markerna, samt vilken hänsyn skogsbruket tar 
till rennäringens behov. 

Till skillnad från älg eller kronhjort betar renar 
inte på träd utan lavar kan utgöra upp till 80 % 
av renarnas vinterbete (Heggberget m.fl. 2002). 
Särskilt under senvintern är därför marklavar 
av släktena Cladonia och Cetraria (t.ex. fönster-
lav Cladonia stellaris), liksom hänglavar (t.ex. 

manlav Bryoria fuscescens, garnlav Alectoria sar-
mentosa) den viktigaste foderresursen. De bästa 
renbetesmarkerna på vintern bestäms av lav-
arnas förekomst. Öppna tallhedar på åsar kan 
vara en utmärkt livsmiljö för marklavar där 
renen kan gräva sig genom snön som är upp 
till 80 cm högt, för att komma åt laven (figur 
1). 

När djup eller hård snö hindrar renen från 
att gräva efter marklavar, är hänglavar mycket 
viktiga som betesresurs, men även för att hålla 
renarna samlade. Hänglavar växer främst i gam-
melskog av tall eller gran.

Lavar är organismer bildade av en symbios 
mellan en eller flera svampar (mycobiont) och 
en alg (fotobiont). Svampen ger struktur och 
skyddar algen mot extrema omvärldsfaktorer, 
så som starkt ljus, extrema temperaturer och 
ger ett visst skydd mot uttorkning. Algen bidrar 

Figur 1: Kartan visar en rens hemområde (sannolikheten i % att renen betar i ett givet område) i Malå sameby 
under perioden 2007-11-28 till 2008-03-22. Det syns tydligt att lavrik skog och skog med berg-i-dagen (både i 
violett) väljs gärna av renen. Underlag: Svenska marktäckedata.
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med näring (kolhydrater genom fotosyntes) till 
svampen. Lavar innehåller därför stora mäng-
der kolhydrater och energi, men få proteiner 
och mineraler. Symbiosen har gett båda parter 
möjlighet att leva i miljöer där de inte klarar 
sig själva.

Lavarnas tillväxt bestäms av den tid som de är 
blöta när det är tillräckligt ljust för fotosyntes. 
Vatten får de främst från regn men även från 
luftfuktighet. Tillgång till ljus och vatten kan 
begränsa lavarnas tillväxthastighet, snarare än 
en låg produktivitet i sig (den Herder m.fl. 
2003, Gaio-Oliveira m.fl. 2006). Eftersom 
lavar är toleranta mot torka har marklavar 
konkurrensfördelar jämfört med mossor och 
kärlväxter på torra och näringsfattiga stäl-
len. På näringsrika eller fuktiga marker är de 
däremot lätt utkonkurrerade av andra växter 
(Cornelissen et al. 2001, Gaio-Oliveira m.fl. 
2006). Även tillväxten hos 
hänglavar beror på mikrok-
limatiska förhållanden i sko-
gen och krontäcket, men deras 
förekomst och mängd beror i 
synnerhet på skogsåldern och 
kontinuitet (Esseen m.fl. 1996).

Rennäringens plane- 
ringsvillkor

I Sverige bedrivs rennäring 
på två olika sätt. Fjällsameb-
yar flyttar mellan sommarb-

ete på fjället och vinterbete i 
skogslandet ända ner till kus-
tområdet. I skogssamebyar stan-
nar renarna i skogslandet året 
runt, men flyttar även här mel-
lan olika årstidsland.

Renskötselåret är komplext 
och påverkas av många om 
världsfaktorer som styr genom 
årstiderna och mellan åren. 
Det kan skilja sig avsevärt mel-
lan åren vad som är ”bra betes-
marker”. Det som är bra under 

Bilaga 1: Planeringsförutsättningar

vissa förhållanden, t.ex. under vissa snöförhål-
landen ett år, kanske inte är lika bra nästa år 
med helt andra förutsättningar. Vädervari-
ationer påverkar även hur och när arbetet 
med renarna sker. Följaktligen blir det svårt att 
förutsäga hur betesmarkerna kommer att an-
vändas nästa vinter, och hur behovet av olika 
landskapselement kommer att utvecklas. Det 
försvårar en långsiktig planering. Dessutom 
finns det en utomordentlig variation mellan 
samebyarna om hur och när vissa moment i 
arbetet med renarna utförs, samt hur renarna 
själva agerar. Exempelvis varierar det i vilken 
mån man flyttar med renarna mellan sommar- 
och vinterbeten, vilka sträckor de rör sig över 
och hur flyttningen sker.

Beskrivningen på nästa sida återspeglar endast 
en generaliserad bild av renskötselåret i Sverige. 
Årstiden återges även på nordsamiska.

Samebyarnas årstidsland. Fjällsamebyarnas betesområden i grönt, 
skogssamebyarnas områden i gult, koncessionssamebyar i blått. De olika 
nyanserna skiljer åretruntmarker från vinterbetesmarker. Den vita grän-
sen är odlingsgränsen, den svart gränsen är Lappmarksgränsen. Data från 
Sametinget.
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Vår Med våren giðða (slutet av mars till början av maj) kommer renarna från vinterbetesmarkerna 
i skogslandet till kalvningslanden nära fjällkedjan. Det sker till fots, men i vissa samebyar sker 
flytt med lastbilar pga. av fragmentering av flyttlederna och brist på rastbete. Skogssamebyarnas 
vår- och sommarbetesområden ligger i skogslandet, och förflyttningar mellan olika årstidsland är 
kortare. Renarna betar mest på lavar för att klara den energikrävande flyttningen, men viss ut-
fodring kan förekomma som komplement för att styra hjordens rörelser eller underlätta flytten.

Vår- 
sommar

Vårsommaren giððageassi (från början av maj till slutet av juni) är kalvningstid. Vajorna och de 
nyfödda kalvarna är nu särskilt känsliga för störning från rovdjur och människor. Det är även en 
viktig period för renarna att återställa sin näringsbalans efter den långa vintern. Tidiga löv på dvär-
gbjörk och vide, samt den nya vegetationen längs bäckar och myrar är nu särskilt näringsrika.

Sommar Under sommaren geassi (från slutet av juni till början av augusti) betar renarna fritt olika örter 
och gräs för att växa och bygga upp sina reserver inför vintern. Snöfläckar och vind lindrar insekt-
splågan. Skogsrenarna söker sig till myrar för att beta och hittar skydd från insekter och hetta i täta, 
gamla granskogar. Sommaren är även tiden för kalvmärkning.

Höst- 
sommar

Under höstsommaren čakčageassi (från början av augusti till slutet av september) övergår renarna 
till att beta även på svamp. Under den här perioden lägger renarna på sig en fettreserv för att klara 
av vintern. 

Höst När hösten čakča (från slutet av september till början av november) fortskrider så minskar 
kärlväxternas näringskvalitet. Gräs, halvgräs och myrvegetation är fortfarande viktiga betesresurser, 
och lavar blir en alltmer betydande resurs. Hösten är brunsttiden, då sarvarna förbrukar en stor del 
av de resurser de har samlat under sommaren. Samling och flytt till höst- och vinterbeten börjar.

Höst- 
vinter

Fjällbjörkskogar och myrar blir viktiga habitat under den tidiga höstvintern čakčadálvi (från 
början av november till slutet av december), då det fortfarande finns vintergrönt gräs och ljung. 
Så småningom blir renarna tvungna att börja gräva fram sin föda under snön. Samebyns renar 
samlas i hagar för slakt, behandling mot parasiter och märkning av omärkta kalvar. Renarna skiljs i 
mindre siidat / sijte (vintergrupper) för att underlätta bevakning och styrning under vintern. Flytt 
till vinterbetesmarkerna börjar, beroende på väderförhållanden. Vissa samebyar kan bli tvungna att 
använda lastbil för flytt pga. förlorade flyttvägar eller brist på rastbete.

Vinter Under vintern dálvi (från slutet av december till början av februari) blir marklavarna (Cladonia 
spp, Cetraria spp.) de främsta betesresurser. Lavar innehåller stora mängder kolhydrat och energi, 
men få proteiner och mineraler. Renarna betar även på vintergrönt bete och gräs, och kan därför 
söka sig till hyggen. Snödjup och hårdhet påverkar hur och vart renarna hittar bra bete. Ett frag-
menterat landskapet kan tvinga fram täta byten av marker. Under dåliga betesförhållanden kan 
renskötare bli tvungna att utfodra.

Vår 
vinter

Under vårvintern (från början av februari till slutet av mars) kan djup, hårt packad snö eller skare 
hindra renarna att nå till betet på marken. Då blir hänglavar (manlav Bryoria fuscescens,  garnlav 
Alectoria sarmentosa) i gamla skogar eller på träd vid myrkanter särskilt viktiga. Betesresurserna un-
der vintern och vårvintern utgör en kritisk flaskhals i rennäringens årscirkel, eftersom de påverkar 
hur renarna överlever vintern och hur kalvningen lyckas. Flytt till kalvningslandet börjar.

Renskötselåret, en generaliserad bild.
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Skogsbrukets planeringsvillkor
Inventering och data

Grunden för all skoglig planering är att 
skogen är karterad och inventerad. 
Skogsägare har egna kartor där den 

produktiva skogsmarken är avgränsad från 
andra ägoslag och indelad i avdelningar. En 
avdelning består av ett område med relativt 
enhetliga ståndortsegenskaper, trädslag och 
trädålder. Vid planering av skötselåtgärder är 
det avdelningen som är åtgärdsenheten och 
därmed den centrala enheten i såväl den lång-
siktiga som den kortsiktiga planeringen. 

Varje avdelning finns beskriven i ett avdel-
ningsregister där viktiga beståndsdata som 
ålder, medeldiameter, trädslagsblandning och 
virkesvolym finns registrerade. Även ståndorts-
förhållanden som markvegetation och mark-
fuktighet finns registrerade liksom drivnings-
förhållanden som blockighet, bärighet och 
lutning. Avdelningarnas storlek varierar mellan 
ca 1-40 ha, med en medelstorlek på 8-10 ha i 
bolagsskogsbruket och på 2-3 ha i familjeskogs-
bruket.

Traditionellt har inventeringen gjorts 
heltäckande med subjektiva metoder baserat på 
stödmätningar och inventerarens bedömningar. 
De senaste åren har den skogliga inventering- 
en revolutionerats genom genombrott i fjär-
ranalysteknik. Idag baseras allt mer av skogliga 
data i registren på heltäckande, högupplösta 
och mer precisa skattningar från laserskanning 
som genomförts rikstäckande. Efter utförda åt-
gärder i avdelningarna ajourhålls register och 
kartor och de blir på detta sätt levande doku-
ment. Metoder för att automatisk ajourhållning 
baserat på data från skördardatorn har utveck-
lats och används bl.a. för uppföljning av gall-
ring.

Varför är det just nu ont om skog 
som är tillräckligt gammal för att 
avverkas?
För att kunna bedriva ett skogsbruk med ett 
kontinuerligt och långsiktigt flöde av virke 
till den norrländska skogsindustrin och jämn 
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avkastning till skogsägarna, är det idealt att 
ha en så kallad jämn åldersklassfördelning i 
skogsinnehavet. Det innebär att lika stor andel 
av skogen varje år växer in i åldersklasser som 
är tillräckligt gamla för att avverka.

Av historiska skäl har skogarna i renskötselom-
rådet dock en mycket ojämn åldersklassför-
delning. Detta förklaras av den norrländska 
skogshistorien. Det industriella skogsbruket i 
större delen av Norrland tog fart i mitten på 
1800-talet och avverkning gjordes genom di-
mensionshuggning, dvs. man avverkade bara 
de största träden, över en viss diametergräns. 
Successivt sänktes denna diametergräns när de 
grövsta träden började ta slut. 

På detta sätt genomhöggs skogarna flera gånger 
vilket resulterade i skogar med låga virkes-
förråd och ofta otillfredsställande föryng- 
ring. Med undantag av visst trakthyggesbruk i 
början av nittonhundratalet så fortsatte skog-
arna i renskötselområdet att dimensionshug-
gas fram till 1950-talet då en snabb förändring 
mot trakthyggesbruk infördes på bred front. 

Stora arealer glesa äldre skogar slutavverkades 
under 1950- och 60-talet och föryngrades. 
Resultatet blev att man i slutet av 1900-talet 
hade stora arealer unga skogar, en minskande 
andel av äldre skog som successivt avverkades 
och i princip ingen medelålders skog. Målet 
att hushålla med den äldre skogen tills den 
nya unga skogen kunde börja avverkas för- 
svårades av att äldre skog i stor utsträckning 
har avsatts som reservat och framförallt fri- 
villiga avsättningar kopplat till FSC- och 
PEFC-certifiering. 

Dessa avsättningar som har gjorts sedan 
1990-talet, och fortsatt görs, bidrar till den upp- 
levda bristen på skog att avverka. Därutöver 
sker hänsyn till rennäringen, och de skogar 
som efterfrågas av rennäringen är i stor ut-
sträckning samma sorts skog som efterfrågas av 
naturvården och av skogsbruket. Brist uppstår 
naturligtvis bara när efterfrågan överskrider 
tillgången, och den nuvarande utmaningen 
handlar alltså om att flera olika aktörer efter-
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frågar samma skog. Om 10-20 år när de stora 
arealerna kulturskog från 1950-talets hyggen 
kan börja avverkas kan situationen komma att 
förbättras avsevärt då skogsindustrins behov 
av vedråvara kan tillgodoses av dessa skogar 
som samtidigt inte har lika stora värden för 
rennäringen och naturvården som dagens 
äldre skogar har. Hur dessa skogar avverkas, 
t.ex. genom trakthyggesbruk eller selektiv av-
verkning, men även hur de föryngras kommer 
att ha stor betydelse för såväl rennäringen men 
även naturvården i framtiden. 

Den praktiska planeringen
Skogsbruket i Norrland försörjer den lokala 
skogsindustrin med råvara. För att sågverk, 
snickerifabriker, pappers-, massa- och 
biobränsleindustri långsiktigt ska kunna upp- 
rätthålla sina verksamheter behöver skogs-
bruket kunna leverera ett jämnt flöde av råvara 
till industrin. Inom bolagsskogsbruket med 
sina stora markinnehav genomförs regelbundet 
storskaliga avverkningsberäkningar. 

Givet antaganden om hänsyn till naturvård och 
rennäring, priser, kostnader och ränta simu- 
leras ett optimerat avverkningsförslag för de 
kommande 100 åren, fördelat på femårsperi-
oder. En vanlig strategi är att optimera nuvär-
det med restriktionen att avverkningsmöj-
ligheterna i nästa femårsperiod inte får vara 
mindre än i innevarande period. På detta sätt 
garanteras en uthållighet i virkesproduktionen. 
Resultatet från en sådan avverkningsberäkning 
för ett skogsinnehav med ojämn åldersklassför-
delning innebär att omloppstider och gall-
ringsintensitet kan variera stort mellan olika 
femårsperioder. Detta för att uppnå jämnhet i 
virkesflödet över lång sikt.

I den taktiska planeringen avgörs vilka be-
stånd som skall åtgärdas på 5-10 års sikt och 
utgår från den strategiska planeringens nivåer. 
De bestånd som skall föryngringsavverkas eller 
gallras läggs i en s.k. traktbank där det kan ligga 
ca 2-5 års avverkning. Ur denna traktbank väljs 
sedan när i tiden som enskilda bestånd skall 
avverkas. Det viktiga målet i denna planering 
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är ett jämnt flöde, i princip dag för dag, som 
matchar industrikundernas råvarubehov och 
beställningar av olika sortiment. 

Det finns många utmaningar när planeringen 
ska omsättas till åtgärder ute i skogen. Utfal-
len av samråden med rennäringen bestämmer 
var, när och hur skogsskötselåtgärder kan ge- 
nomföras. Detta medför exempelvis att trakter 
kan låsas från åtgärder på obestämd tid eller att 
specifika åtgärder omöjliggörs. Olika former 
av naturvårdshänsyn kan därutöver tillkomma 
som helt omöjliggör skogsbruk i och med 
att nya nyckelbiotoper registreras eller att 
Länsstyrelsen sätter arealer under så kallad 
bevakning för eventuellt framtida naturvårds- 
avsättningar. 

Vädervariationer påverkar även hela tiden 
skogsbruksplaneringen. Snörika eller ovanligt 
kalla vintrar likaväl som väldigt milda vin-
trar försvårar för skogsbruket medan stormar 
och skadegörare som till exempel granbark-
borre och törskatesvamp kan innebära att av-
verkning av skog behöver ske i förtid och med 
kort varsel. Dessutom utgör skogsbilvägnätets 
utformning och transporternas monetära och 
miljömässiga kostnader viktiga planerings-
förutsättningar. För att effektivisera verksam-
heten och minimera transporternas negativa 
effekter på miljön med avseende på koldiox-
idutsläpp och markskador försöker man sam-
ordna avverkningar i tid till samma vägsystem, 
då sparar man tid och pengar på minskade flytt- 
kostnader för maskiner, minskat vägunderhåll 
och samordnade lastbilstransporter. I områden 
som varit väglösa innebär nyanläggning av en 
väg normalt att många avdelningar kommer att 
åtgärdas inom en kort period längs den vägen. 
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Bilaga 2: Rättsliga förutsättningar 

Rättsliga förutsättningar

Skogsvårdslagens (SVL) övergripande mål 
är att säkra skogens miljö- och produk-
tionsvärden. För att nå dessa dubbla mål 

används principen ”frihet under ansvar”(SVL 
1993). Dock finns det specifika föreskrifter 
som ska reglera samspelet mellan skogsbruk 
och rennäringen.

Enligt 30 § SVL måste hänsyn tas till naturvård, 
kulturmiljövård och rennäringen vid skötsel av 
skog. Olika skötselmetoder och planering av 
åtgärder mest på beståndsnivå är berörda. Dock 
får dessa föreskrifter enligt SVL inte vara så 
omfattande att skogsbrukets markanvändning 
försvåras avsevärt. 

31 § SVL kräver i synnerhet att hänsyn till ren-
näringen tas med avseende till åtgärder så som 
hyggenas storlek, dragning av skogsbilvägar 
och beståndsanläggning. Det sistnämnda är 
även betydande ur ett landskapsperspektiv, som 
SVL förankrar genom kravet på ”årlig tillgång 
till sammanhängande betesområde”. Samtidigt 
betonas vikten av ett funktionellt landskap för 
viktiga moment i rennäringsarbetet, så som 
flyttning, samling och rastning av renarna. 

Rennäringens året-runt-marker får extra beak-
tande i 13 b § SVL. Avverkning är inte tillåten 
om den skulle påverka dessa viktiga moment, 
eller om den skulle väsentligt minska renbetet, 
så att den berörda samebyns tillåtna antal renar 
inte kan upprätthållas. 

20 § SVL kräver därför att samråd mellan 
berörd sameby ska genomföras om berörd 
brukningsenhet är större än 500 hektar 
produktiv skogsmark och den planerade av-
verkningen överstiger 20 ha, resp. 10 ha i 
fjällnära skog. Samråd med privata markägare 
förekommer därför bara i undantag. Samråd 
krävs dock alltid om särskilt viktiga områden 
berörs, så som hänglavsskogar eller flyttleder 
(SKSFS 2011:7). På vinterbetesmarker är det 
inget krav på samråd enligt SVL. Däremot 
kan det finnas krav på samråd även på vinter-
betesmarkerna för FSC-certifierade företag (se 
nedan). Samråd med berörda samebyar ska ske 

minst en gång om året, och omfattar både ak-
tuella och långsiktig planering över en 3-5-år-
speriod. En ”Central samrådsgrupp skogsbruk 
– rennäring” för årlig dialog om hur samråden 
i allmänhet fungerar, samt andra frågor som rör 
samspelet mellan de olika aktörerna. Mötena 
protokollförs. 

Rennäringslagen (RNL) 30 § ger samma 
skydd till året-runt-marker, där inga avsevärda 
ingrepp för rennäringen får genomföras. Dock 
saknas det en definition, och det är därmed svårt 
att pröva, vad som innebär ”avsevärd olägenhet 
för rennäringen”, vilket kan leda till delade 
uppfattningar om påverkan (Brännström 2017: 
192). Utanför året-runt-markerna, där renarna 
får vistas från oktober till april (3 § RNL), 
finns inte samma skydd eller skyldigheter en-
ligt SVL eller RNL.

Renskötselrätten ges till en person som ”är av 
samisk härkomst” och är medlem i en sameby. 
En rättighetsinnehavare har rätten att ”an-
vända mark och vatten till underhåll för sig 
och sina renar” (1 § RNL). Det gäller både på 
statlig och privatägd mark. Renskötselrätten på 
året-runt-markerna grundar sig på urminnes 
hävd, dvs. en rätt som vilar på långvarigt bruk 
(Allard 2015: 43). Det är med andra ord en 
rättighet förankrat i civilrätten, dvs. lagstift-
ningen som berör förhållanden mellan privat-
personer. Därmed är det inte (enbart) en rätt 
som grundar sig på en viss etnicitet. Dock kan 
det finnas folkrättsliga krav på särskilt hän-
syn till samernas egenskap som urfolk, erkänt 
av riksdagen 1977 (prop 1976/77:80, bet 
1976/77:KrU43). 

Utanför året-runt-markerna grundar sig 
renskötselrätten på sedvanerätten (Allard 2015: 
206), en rättsregel grundad på sedvanor som 
har etablerats genom varaktigt och regelbundet 
bruk (Allard 2015: 163).

Renskötselrätten ger inte äganderätt till mark, 
utan brukanderätt. Den ger innehavaren av 
renskötselrätten rätt att bruka samma mark 
som skogsägare, även om det sker på olika sätt 
(Brännström 2017: 174).
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Bilaga 2: Rättsliga förutsättningar

Certifiering

Certifiering av skog är ytterligare ett 
styrmedel som ska säkerställa att sko-
gen sköts på ett ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbart sätt. Till detta hör 
FSC-certifiering (Forest Stewardship Coun-
cil). 

Hänsyn till urfolk och den “hävdvunna sam-
iska renskötseln” (FSC Sverige 2020) är expli-
cita krav i FSC’s certifieringsramverk. Princip 
3 kräver att urfolkens rätt och sedvana att ”äga, 
nyttja och förvalta landområden, besittningar 
och tillgångar” ska identifieras och upprätthål-
las (FSC Sverige 2020). 

Särskilt omfattande krav ställs för skogsägare 
med innehavet av produktiv skogsmark är större 
än 5 000 hektar. Ansvaret för samplaneringen 
av skogsskötselåtgärder mellan markägare med 
mer än 5 000 ha produktiv skogsmark och ber-
örd sameby vilar på båda parter, med krav på 
respekt och förståelse för varandras rättigheter 
(Princip 3.2.2). 

Samplaneringen av skogliga åtgärder ska ske ur 
ett landskapsperspektiv i en tidsram av 5 – 7 
år och baseras på berörd samebys beskrivning 
hur markerna använts. Dessa krav berör t.ex. 
åtgärder efter slutavverkning, så som ett för-
bud mot gödsling eller naturvårdsbränning på 
lavmarker, samt mot plantering av främmande 
trädslag på speciellt betydande platser. Inga 
samplaneringar sker med privata skogsägare (se 
avsnitt Rättsliga förutsättningar ovan). 

Om en planerad åtgärd kommer att påverka 
betesförhållandena negativt ska lösningar iden-
tifieras hur den negativa påverkan kan minskas 
(Princip 3.2.3). Fältsyn kan öka förståelse av 
hur en åtgärd påverkar. Samplaneringspro-
cessen ska dokumenteras och redovisas årli-
gen (Princip 3.2.9): Samtycke efter samråds- 
processen om en åtgärd inom en sameby kan 
bekräftas av samebyn, eller nekas om samebyn 
anser att åtgärden strider mot rennäringens 
rättigheter eller omöjliggör renskötseln. Om 
samtycke inte ges finns tre möjliga tillvä-
gagångssätt (Princip 3.2.4):

•	 Överenskommelse om att skjuta fram åt-
gärden minst 5 år, medan åtgärder planeras 
att förbättra betesförhållandena på mark 
som inte påverkas av åtgärden.

•	 Överenskommelse om att åtgärden skulle 
påverka rennäringen för allvarligt och där-
för inte kan genomföras. Då sker ny pla-
nering om åtgärden tidigast om fem år.

•	 Om parterna inte når en överenskom-
melse kan en medlare utses för att lämna 
ett förslag till lösning. Utan överenskom-
melse efter medling prövar en tvistelös-
ningskommitté hur parterna kan komma 
överens och vilka steg som ska tas om detta 
är omöjligt.

Året 2018 låg andelen av certifierad produktiv 
skogsmark i länen Jämtland, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten på ungefär 59 % 
(Skogsstyrelsens statistikdatabas).

Utmaningar i planeringen - olika 
perspektiv behöver mötas
Inom ramen för den beskrivna samverkan kan 
det hända att utmaningar som är grundade i 
ekologiska sammanhang övergår till sociala 
utmaningar, dvs. mellan de två näringarna. 
Frågorna om hur skogskötselåtgärder påverkar 
renbetesmarkerna och arbetet med renarna 
liksom om hur hänsynen till rennäringen förs-
vårar för skogsbruket blir till konflikter.

Trots FSC’s riktlinjer att samplanera lång-
siktigt och på landskapsnivå, ofta med hjälp av 
verktyg som visualiserar markanvändning och 
modellerar framtidsscenarier, är den komp- 
lexa planeringen på denna nivå en utmaning.  
Landskapet är fragmenterat i skogsbestånd av 
olika åldersklasser och där finns infrastruktur i 
form av vägar och installationer för vindkraft, 
vattenkraft och gruvor. Även ägarskapet frag-
menterar landskapet, vilket betyder att same- 
byarna måste planera samråd och samplanering 
vid flera olika tillfällen. Dessutom är det svårt 
för de olika skogsägarna att avstämma sina ak- 
tiviteter till varandra.
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Bilaga 3: Metod till rapporten

Rapporten är en ”scoping study” som 
syftar till  att sammanställa och sprida 
forskningsresultat (Arksey & O’Mal-

ley 2005). Till skillnad från en systematisk re-
view som ofta har ett snävt fokus, har en  en 
scoping study ett bredare och mer omfattande 
upptag av ämnen. Med sin breda ansats är en 
scoping study därför även lämplig för att iden-
tifiera kunskapsluckor. Vårt tillvägagångssätt 
bestod av fyra steg som följer i enlighet med 
Arksey & O’Malley’s ramverk (2005). Vi in-
hämtade även  synpunkter från representanter 
för rennäringen och skogsbruket som inarbet-
ades i texten givet att det fanns stöd för detta i 
befintlig litteratur. 

1. Identifiering av frågeställningar: 

Vi identifierade relevanta frågeställningar 
baserad på tidigare forskning för att uppdat-
era enligt nya resultat,  men även baserade på 
vår egen kunskap om pågående och aktuella 
frågeställningar.

2. Identifiering av relevanta studier: 

Vi använde oss av den detaljerade sökfunk-
tionen i Web of Science. Sökfrågan inkluderade 
skogsskötselmetoder, utmaningar eller andra 
relevanta begrepp som identifierad i steg 1. 
Specifikationen att söka efter ord i titel an-
vändes i vissa fall för att identifiera artiklar med 
fokus på lavar. Vi använde oss även av refer-
enslistor i identifierade artiklar för att verifiera 
om vår sökfråga fångade artiklar som nämndes 
där, och anpassade sökfrågan om nödvändigt. 

Tidsperioden avgränsades mellan åren 2008 
och våren 2020. Ibland blev det dock nöd-
vändigt att inkludera äldre publikationer för 
att förklara sammanhanget, om inga nya stud-
ier kunde identifieras för ett specifikt ämne. 

Vi inkluderade resultat från renens hela utbred-
ningsområde. Följaktligen tas även relevanta 
studier från Nordamerika på lavar, skogar och 
vildren upp. Vi påpekar detta tydligt i texten, 
eftersom det inte är självklart att studier från 
Nordamerika kan överföras till Fennoskandi-
ens skogar eller i ett renskötselsammanhang. 

Även om studien ligger utanför renskötselom-
rådet eller ovanför trädgränsen utpekas i rap-
porten. 

3. Urval av relevanta studier: 

Vi läste sammanfattningen av identifierade 
artiklar och uteslöt artiklar som inte var relev-
anta, t.ex. artiklar som handlade om lavar som 
är rödlistade, men inte relevant i rennäringper-
spektiv. De övriga artiklarna lästes noggrant. 
All väsentlig information samlades i ett ram-
verk för analys enligt följande kriterier:

•	 Land, region (t.ex. Sverige, Norge, Finland, 
Canada, Norden)

•	 Mål med studien

•	 Frågeställning / syfte

•	 Metoder

•	 Variabler som mättes (om lämpligt. t.ex. 
lavbiomassa, täckning etc.)

•	 Huvudresultat 

•	 Slutsats

4. Sammanställning av resultaten: 

Utifrån denna sammanställning samman-
fattade vi resultaten enligt de identifierade 
frågeställningarna (steg 1 ovan) och identifi-
erade kunskapsluckor vilka sammanfattades i 
ett antal punkter. 

5. Granskning av utkastet: 

Ett första utkast sändes ut till representanter för 
rennäringen och skogsbruket för att få åter-
koppling om rapportens innehåll och upplägg. 
Enligt deras rekommendationer har vi anpassat 
och omarbetat rapporten främst med avseende 
på förtydliganden och ökad förståelse.
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