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Abstract 
 
Today big parts of the world are experiencing deforestation due to expansion of 

agriculture and illegal logging among other things. Much of this deforestation is taking 

place in the tropical regions of the world. At the same time there is a reversed trend in 

developed countries where many of them has seen an expansion of their forest resources. 

This trend has been called the forest transition. In this study I do a comparative analysis 

between two municipalities in Sweden: Tierp - a municipality whose forest area has been 

increasing and Norrtälje - a municipality whose forest area has been decreasing. In 

studying these municipalities I have tried to identify what affects the development of the 

forest resources in each municipality. The results show that in Tierp an expansion of the 

forest have mostly been due to increased afforestation activities within the forestry 

industry in that region. In Norrtälje whose forest areas have been declining the loss can 

be attributed partly to urban expansion and the municipality’s smallholder ownership 

pattern.  

 

Keywords: Forest transition, land use and land cover change. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Världens skogar är en viktig naturresurs som fyller många olika funktioner. De är en viktig ekonomisk 

resurs som bidrar signifikant till många länders ekonomier (MA, 2005a). De utgör habitat för mer än 

hälften av världens kända terrestra djur- och växtarter. De absorberar en betydande del av atmosfärens 

koldioxid och bidrar därmed till att lindra effekterna av de antropogena koldioxidförändringarna. 

Många av de fattigaste människorna på jorden är beroende av skogen för sin direkta överlevnad då 
den ger både mat och bränsle i form av ved. 

 

Det är därför inte konstigt att utvecklingen i världens skogar noggrant följs av olika organisationer, 

myndigheter och forskare. Den skogstrend som uppmärksammats mest de senaste decennierna är 

avskogningen som sker i framförallt de tropiska områdena. Här kalhuggs regnskog för att ge plats åt 

bland annat olika typer av jordbruk (MA, 2005a). Samtidigt som avskogningen i tropiska regioner 

pågår har en motsatt trend kunnat ses i världens nordliga tempererade och boreala regioner. Här har 

istället skogstillgångar ökat och denna trend förväntas hålla i sig. Trots detta kvarstår hot mot skogen 

i form av luftföroreningar, klimatförändringar och ökad fragmentering (MA, 2005b). 

 

I Sverige är skogsindustrin en av landets basnäringar (Bernes & Lundgren, 2009) och 2014 

exporterades skogsprodukter till ett värde av 31 151 miljoner kronor (SCB, 2015a). Trots de 

ambitioner som finns idag vad gäller att tillvarata Sveriges skogstillgångar på bästa sätt är den reella 

situationen långt ifrån perfekt. Till exempel kommer varken Sverige i sin helhet eller något enstaka 

län uppnå miljömålet Levande skogar till år 2020 så som utvecklingen ser ut idag (Naturvårdsverket, 

2015). Det är heller inte helt ovanligt med konflikter mellan olika ekonomiska och naturbevarande 

intressen (Skogsstyrelsen, 2006). Oavsett vilka prioriteringar som görs i framtiden krävs det att beslut 

fattas utifrån de verkliga förhållandena som råder i Sveriges skogar.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka skogsutvecklingen i Norrtälje kommun och Tierps 

kommun och försöka utröna vilka faktorer som ligger bakom denna utveckling i respektive kommun. 

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län som uppvisar en nettoförlust av produktiv skog mellan 

1925 och 2010 (se avsnitt 1.3 och Appendix A). Tierps kommun ligger i Uppsala län som har haft en 

nettotillväxt av produktiv skog mellan 1925 och 2010. Då dessa två kommuner ligger i län som 

förutom av vara grannlän även är relativt lika ur ett naturgeografiskt perspektiv fann jag det intressant 

att de har haft en så pass motsatt utveckling. Genom att jämföra resultaten från dessa två kommuner 

hoppas jag kunna nå större kunskap om vad som främjar återbeskogning och vad som orsakar 

avskogning i dessa regioner. Skogen fyller som redan nämnts en viktig funktion inom en rad områden 

och nyetablering av skog är något som aktivt kan främjas eller motverkas genom politiska beslut 

(Lambin & Meyfroidt, 2010). Forskning och ökad kunskap om vad som främjar en positiv 

skogsutveckling har alltså hög relevans vad gäller politikers förmåga att fatta beslut som leder till en 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Jag avser att undersöka skogsutvecklingen i 

kommunerna och dess bakomliggande faktorer genom att ställa och besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur har skogsmarksarealen utvecklats i kommunerna och hur ser den ut idag?  

• Vilka prioriteringar har Norrtälje och Tierps kommun, länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala och 

Skogsstyrelsen och hur påverkar dessa prioriteringar skogsmarkens utveckling i kommunerna? 
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• Finns det markanvändningskonflikter i kommunerna som påverkar hur skogen används? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studieområdena har valts ut genom en tvåstegsprocess där jag först har jämfört statistik över skogens 

utveckling på länsnivå i Sverige. För att få en överblick över utvecklingen de senaste 100 åren 

använde jag mig av Riksskogstaxeringens långa tidsserie som visar förändringar i produktiv skog 

från 1925 till 2010 (SLU, 2015). Undantaget från denna statistik är skog inom nationalparker, 

naturreservat och naturvårdsområden som är skyddade från skogsbruk enligt 2012 års bestämmelser. 

Riksskogstaxeringen har inga långa tidsserier som visar förändringar för denna typ av mark. 

Resultatet från denna jämförelse kan ses i tabell 1 i Appendix A. Då kategorin produktiv skog 
utelämnar improduktiv och skyddad skog kan denna statistik inte ge en komplett bild utan endast en 

fingervisning om utvecklingen i de olika länen. För att komplettera ovanstående jämförelse har jag 

jämfört statistik över länens skogsmark och träd- och buskmark från två olika tidsperioder: 2004-

2008 och 2009-2013 (SLU, 2009; 2014). 

 

Som framgår av tabell 1 och 2 placerar sig Uppsala län näst högst i toppen både vad gäller tillväxt av 

produktiv skog sedan 1925 och tillväxten av skogsmark och träd- och buskmark de senaste 10 åren. 

I samma tabeller placerar sig Stockholm näst längst ner med en nettoförlust av produktiv skog och 

skogsmark. För att göra undersökningen mer precis och detaljerad valde jag att istället för att titta på 
hela län välja ut två kommuner i varje län och jämföra dessa. Det andra steget i urvalsprocessen har 

gjorts genom att jämföra samma typ av statistik som jag använt mig av på länsnivå men för 

kommunerna i Stockholms län och Uppsala län. 

 

När jag har jämfört statistik på kommunnivå har jag enbart inkluderat kommuner där medelfelet i 

skattningarna av den produktiva skogen inte överstiger 30 procent. Detta eftersom skattningar över 

30 procent anses vara mycket osäkra (Fridman, 2015). Medelfel finns endast för statistiken gällande 

produktiv skog varav denna har getts störst tyngd i mitt urval av kommuner. Från tabell 3 framgår 

det att i Stockholms län är det endast Norrtälje kommuns medelfel som understiger 30 procent. För 

de kommuner i Uppsala län vars medelfel ligger på en acceptabel nivå är Tierp den kommun vars 

produktiva skogsareal ökat mest. Även i jämförelsen av arealen skogsmark och träd- och buskmark 

placerar sig Tierps kommun i toppen. 

 

Den tidsmässiga avgränsningen har till stor del gjorts efter tillgängligheten på statistik. 

Riksskogstaxeringen har i sina långa tidsserier statistik från 1925 och framåt men denna redovisas 

enbart för Sveriges olika län och landsdelar. Statistiken på kommunnivå jag erhållit från 

Riksskogstaxeringen är från 1985 eller senare och därför har inga längre tillbakablickar än så kunnat 

göras.   

 

2. Teoretisk bakgrund 
 

2.2 Skogsutvecklingsteorier 

 

2.2.3 Forest Transition Theory (Mather, 1992;1998) 

 

Skogstransition (forest transition) är ett begrepp som myntades av Alexander Mather i början av 

1990-talet (Mather, 1992; Rudel et al., 2010). Själva begreppet definierade han som förändringen 
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från minskning till expansion av nationella skogsmarker (Mather & Needle, 1998). Senare kom 

begreppet även att användas för förändringar som sker på regional nivå (Lambin & Meyfroidt, 2010). 

Mather menade att det i många av världens utvecklade länder kunnat ses en 

markanvändningsförändring de senaste 100 åren där skogen efter en lång period av avskogning 

tillåtits expandera (Mather, 1992). Orsakerna till denna skogsexpansion menade Mather vara 

befolkningstrender, efterfrågan på skogsprodukter och hur samhället värderar specifika naturresurser. 

Befolkningstillväxt har ofta kopplats ihop med en jordbruksexpansion som i sin tur har varit den 

viktigaste orsaken historiskt till krympande skogsarealer. Detta har delvis tillbakavisats av Lambin et 

al. (2001) som menar att i fallet med den tropiska avskogningen spelar befolkningstillväxt visserligen 

en roll men att det finns andra viktigare faktorer som till exempel ekonomiska förhållanden. Mather 

menade också att i en alltmer urbaniserad värld kommer skogens estetiska och rekreationella 

egenskaper värdesättas allt högre jämfört med till exempel dess virkesvärde (Mather, 1992).   

 

2.2.3 Ekonomiska utvecklingsmodellen kontra skogsbristmodellen (Rudel et al., 2005) 

 

Rudel et al. (2005) analyserade i en artikel FAO:s skattningar av skogstäckesförändringar för 139 

länder under 1990-talet. Deras syfte med analysen var att undersöka olika typer av skogstransitioner 

och de delade upp förklaringarna som ges för dessa i två olika kategorier: ekonomiska 

utvecklingsmodellen (economic development path) och skogsbristmodellen (forest scarcity path) 

(Rudel et al., 2005:24). Till den första kategorin hör resonemang som gör gällande att 

skogstransitionen sker när jordbrukare överger sin mark för att istället ta bättre betalda jobb utanför 

jordbruket. Dessa övergivna marker återgår senare till skogsmark. Genom politiska beslut kan denna 

typ av markförändring förstärkas när övergiven mark köps upp för att bli parker eller skogsreservat. 

Till den andra kategorin hör resonemang där stigande priser på skogsprodukter gör att markägare 

väljer att plantera träd på sina marker istället för grödor. Även denna typ av markförändring kan 

accelereras genom politiska beslut, till exempel etablerande av nationella skogsplanteringsprogram. 

I sin undersökning fann Rudel et al. (2005) stöd för den första typen av förklaringsmodell i en rad 

europeiska länder, bland annat Irland och Portugal. Den andra typen av modell fann stöd i 

utvecklingen i en rad asiatiska länder, bland annat Kina och Indien. Bland de miljötjänster som Rudel 

et al. tillskriver skogstransitioner är en ökad förmåga att binda koldioxid och på sätt sakta ner 

ackumuleringen av växthusgaser i atmosfären. Denna förmåga har också gjort att skogen efter 

Kyotoavtalet blivit ett alltmer viktigt instrument i olika klimatkompensationsmodeller (MA, 2005a). 

Implementeringen av lyckade åtägrder på detta område kräver förbättringar av enskilda länders 

nationella skogspolitik, lagar och bestämmelser samt insatser för att utveckla en mer hållbar 

skogsförvaltning.  

 

2.2.4 Statliga skogspolitikmodellen, globaliseringsmodellen och intensifiering av 
trädbaserad markanvändning (Lambin & Meyfroidt, 2010) 

 

I en artikel som baserar sig på en rad nya fallstudier identifierar Lambin och Meyfroidt (2010) tre nya 

kategorier av förklaringsmodeller förutom de två som redan nämnts av Rudel et al. (2005). Statliga 

skogspolitikmodellen är en modernisering av skogsbristmodellen där Lambin och Meyfroidt menar 

att den nationella skogspolitiken inte nödvändigtvis behöver utlösas av en brist på skog. Ofta ligger 

motiven bakom skogspolitiken utanför själva skogssektorn; till exempel kanske man vill modernisera 

den nationella ekonomin eller locka turism genom att framställa landet som “grönt” och hållbart. På 
samma sätt är globaliseringsmodellen en modernare version av den ekonomiska utvecklingsmodellen 

som betonar hur nationella ekonomier blir mer och mer integrerade på den globala marknaden. Denna 

globalisering påverkar skogen genom spridningen från global till lokal nivå av bland annat nyliberala 

marknadsparadigm som påverkar skogssektorn och idéer om naturvård och hållbar utveckling. Den 

tredje kategorin av förklaringsmodeller utspelar sig på mer lokal nivå än de tidigare nämnda. Den gör 
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gällande att skogstäcket i marginella regioner dominerade av småskaligt jordbruk kan öka till följd 

av intensifieringen av trädbaserad markanvändning. Denna typ av skogstransition kan ske genom 

expansion av fruktträdgårdar och sekundära successioner på övergiven betesmark. I en annan artikel 

menar Lambin et al. (2001) också att urbaniseringen i utvecklade länder leder till en fragmentering 

av rurala landskap. Denna fragmentering kan dock till viss del kompenseras av ökade krav från 

städernas invånare på att det ska finnas tillgång till rekreationella områden. 

 

2.2 Global skogsutveckling 
 

Expansionen av jordbruksmark har varit den största markomvandlande kraften på jorden och en stor 

andel av denna expansion har skett på bekostnad av skogsmark (Ramankutty et al., 2006). Denna 

jordbruksexpansion har skett än snabbare de senaste 300 åren och det är framförallt åkermark som 

skogen fått ge vika för. Dock har expansionen av åkermark i vissa regioner avstannat och på en del 

håll även minskat under de senaste 50 åren. Det har exempelvis skett i USA där övergiven 

jordbruksmark i de nordöstra delarna återtagits av skog och idag kan samma utveckling ses även i de 

sydöstra delarna. Det som mest karaktäriserar utvecklingen under 1900-talet är den snabba takt med 

vilken skogen röjdes undan. Mellan 1950 och 1980 röjdes mer skog än under 1700-talet och 1800-

talet sammanlagt. Den största delen av avskogningen har skett i tropikerna som uppvisar en 

nettoförlust medan vissa tempererade regioner har haft en nettotillväxt av skog (Ramankutty et al., 

2006). 

 

Asien i sin helhet uppvisade en nettoförlust av skog under 1990-talet som vändes till en kraftig ökning 

mellan 2000 och 2010 (FAO, 2010a). Denna expansion beror främst på den storskaliga återplantering 

av skog som Kina ägnat sig åt. I södra och sydvästra Asien har däremot skogs- och våtmarker minskat 

med 47 procent de senaste hundra åren (Ramankutty et al., 2006). Samtidigt har jordbruksarealen där 

nästan fördubblats sedan 1880. Ett intensivt utnyttjande av skogen för bland annat virke och bränsle 

har också lett till en avskogning i regionen. I Sydamerika och Brasilien går skogsexploateringen långt 

tillbaka i historien. Under 1900-talets sista decennier skedde en massiv omvandling av regnskog till 

boskapsgårdar och mellan 1850 och 1985 minskade skogen i Latinamerika med ungefär 28 procent. 

Även infrastrukturella projekt och skogsavverkning är stora orsaker till avskogning i regionen. I 

Afrika är avskogningen koncentrerad till vissa regioner som Madagascar, Congo-bäckenet och 

Elfenbenskusten. Idag fortsätter Sydamerika och Afrika vara de regioner som har störst nettoförluster 

av skog (FAO, 2010a). Oceanien såg en måttlig förlust av skog under 1990-talet men denna förlust 

ökade kraftigt under 2000-talets första årtionde. Denna kraftiga förlust av skog har skett främst i 

Australien där torka och skogsbränder bidragit till den ogynnsamma utvecklingen.      

 

2.3 Skogsutveckling i Europa 
 

I likhet med östra USA är Europa en region som idag har en nettotillväxt av skogsmarksarealen 

(Ramankutty et al., 2006) och sedan 1950-talet har virkesförråden i regionens skogar växt konstant 

(Kuusela, 1994). Utbredningen av skogsmarkarealen har dock avtagit i hastighet under 2000-talet 

jämfört med 1990-talet (FAO, 2010a). Stora delar av norra och östra Europa är täckta av skog men i 

de allra flesta EU-länderna har skogen en begränsad roll (Emanuelsson, 2009). Olika länder i Europa 

har också haft olika inställningar till skogen: i Tyskland börjades det tidigt att plantera skog på öppna 

utmarker medan i Storbritannien blev det först 100 år senare vanligare med barrplanteringar på 
mindre bördiga områden.   

 

I Mellaneuropa och framförallt södra Europa har många tidigare utmarker spontant växt igen 

(Emanuelsson, 2009). Idag är det inte heller ovanligt med skogsplantering i Medelhavsområdets 
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flackare regioner. Vanliga trädslag i dessa odlingar är eukalyptus och olika arter av tall. Många av 

igenväxningsskogarna i framförallt södra Europa är av relativt ung ålder då dessa tidigare utmarker 

fram till nyligen varit i bruk. De senaste femtio åren har dock aktiviteten på dessa marker avtagit mer 

och mer vilket bidragit till regionens naturliga skogsexpansion.   

 

Trots att skogsarealen ökat i Europa de senaste 50 åren har typen av skog blivit allt mer ensidig 

(Emanuelsson, 2009). Ökningen har också gjort att den årliga tillväxten av skog är mycket högre än 

den årliga avverkningen (Kuusela, 1994). I Europa precis som i övriga världen ökade arealen 

planterad skog mellan 1990 och 2010 (FAO, 2010a). Även avsättning av skog för bevarande av 

biodiversitet har ökat sedan 1990.   
 

2.4 Skogsutveckling i Sverige 
 

Det som verkligen kommit att karaktärisera modern svensk skogspolitik är de återplanteringsregler 

som introducerades med skogsvårdslagen som antogs 1903 (Bernes & Lundgren, 2009). Denna lag 

gjorde det obligatoriskt för den som avverkade skogen att se till att återväxten av densamma 

garanterades för att minska risken för virkesbrist. 1948 antogs en ny skogsvårdslag som hade ökad 

virkesproduktion som tydligt uttalat mål och därför gavs bland annat subventioner till plantering av 

skog på övergiven jordbruksmark. På 1960-talet ökade intresset för plantering av främmande trädslag 

som contortatallen. Det blev dock ingen större framgång och plantering av contortatall hade vid 1990-

talets mitt nästan helt övergivits. Under 1990-talet ökade anslagen till naturvårdsmyndigheterna för 

inköp av mark vilket ledde till en mångdubbling av landets skogliga naturreservat. Även andra typer 

av naturskydd som exempelvis biotopsskyddområden ökade under denna period.  

 

Under de senaste 100 åren har Sveriges skogar blivit allt virkesrikare och sedan 1920-talet har virke 

på rot ökat med 80 procent (Bernes & Lundgren, 2009). Eftersom avverkningen under samma period 

ökat konstant betyder detta att den svenska skogens biomassaproduktion växer allt snabbare. 

Orsakerna till denna snabba tillväxt är dels de skogsvårdspolitiska åtgärder som genomförts men 

också den gödslande effekt som utsläppen av vissa luftföroreningar har. Även skogsgödsling förekom 

i stor skala på 1960- och 1970-talet men idag sker denna mer sparsamt. Sedan början av 1900-talet 

har också fördelningen av olika slags ägare varit relativt stabil: hälften av Sveriges skogsmark ägs av 

enskilda ägare, en fjärdedel av privata aktiebolag och en fjärdedel av stat eller kyrka (Bernes & 

Lundgren, 2009). 

 

Då Sverige till största del ligger inom den boreala regionen består landets skogar mestadels av gran 

och tall (SLU, 2014). Även arealen ädellövskog har ökat i södra Sverige sedan mitten av 1980-talet. 

Denna utveckling har möjliggjorts både av förändringar i markens användning och genom antagandet 

av ädellövsskogslagen från 1984 (SLU, 2014). 

 

2.5 Centrala begrepp 
 

2.5.1 Definitioner av skogsmark enligt Food and Agricultural Organization (FAO) 

 

FAO:s definitioner för kategorierna skog och annan trädbevuxen mark överensstämmer med 

Skogsvårdslagens definition av skogsmark och träd- och buskmark (FAO, 2010b; SFS, 1979:429). 

Utöver dessa kategorier använder sig FAO av kategorin övrig mark för att beteckna all mark som inte 

klassificeras som skogsmark eller träd- och buskmark. Till denna kategori hör även underkategorin 

övrig mark med trädtäckning som bland annat inkluderar träd i odlingslandskap och parker. Denna 

underkategori har ingen svensk motsvarighet och finns därmed heller inte inkluderad i den statistik 
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som Riksskogstaxeringen samlar in. Detta utgör dock inget problem då jag i examensarbetet främst 

avser att undersöka mark som faller inom de två första kategorierna. För exakta definitioner av FAO:s 

kategorier se tabell 1 i Appendix B. 

 

2.5.2 Definitioner av skogsmark enligt Skogsvårdslagen 

 

Skogsvårdslagens definition av skogsmark inkluderar både produktiv och improduktiv skogsmark 

(SFS, 1979:429). Med produktiv skogsmark avses sådan mark som “enligt vedertagna 

bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år” (SFS, 

1979:429). Improduktiv skogsmark är all skogsmark som inte klassificeras som produktiv. Den 

improduktiva skogsmarken tillsammans med träd- och buskmarken utgör det som Skogsvårdslagen 

kallar skogligt impediment. Detta är ett samlingsbegrepp som inte har någon internationell 

motsvarighet. Som skogsmark och träd- och buskmark räknas inte heller sådan mark som 

huvudsakligen används för jordbruk och bebyggelse (SFS, 1979:429). 

 

Jag har valt att i examensarbetet även inkludera träd- och buskmark då avgränsningen mellan 

skogsmark och träd- och buskmark många gånger är mer teknisk än kvalitativ. Med det menar jag att 

det som många gånger kan upplevas som skog rent tekniskt är träd- och buskmark. Till exempel 

kategoriseras fjällbjörkskog och hällmarkstallskogar som träd- och buskmark (Länsstyrelsen, 2015).  

För exakta definitioner av Skogvårdslagens kategorier se tabell 2 i Appendix B. 

 

2.5.3 Riksskogstaxeringens traditionella ägoslagsdefinitioner 

 

De traditionella ägoslagen som används i Riksskogstaxeringens statistik delas in i nio kategorier: 

produktiv skogsmark, naturbete, åker, myr, berg, fjällbarrskog, fjäll, övrig mark och bebyggd mark 

(SLU, 2014). Någon motsvarighet till Skogsvårdslagens kategori träd- och buskmark finns inte i de 

traditionella ägoslagsdefinitionerna. I detta arbete fokuserar jag främst på kategorin produktiv 

skogsmark. De övriga ägoslagsdefinitionerna är dock inkluderade i tabellen nedanför för att ge en 

fullständig bild av vilka ägoslag Rikstaxeringen samlar in information om. 

 

Tabell 1. Riksskogstaxeringens traditionella ägoslagsdefinitioner (SLU, 2014:44). 

Produktiv skogsmark Mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen 

används för annat ändamål. Idealproduktion 

minst 1 m³sk (stamvolym på bark ovan stubbe inklusive topp) 

per hektar och år. 

Naturbete Mark som väsentligen används till bete och som inte plöjs 

regelmässigt. 

Åker Mark som används till växtodling och som regelmässigt plöjs. 

Myr Våta marker med torvbildande växtsamhällen. Idealproduktion 

mindre än 1 m³sk per hektar och år. Här ingår även en liten areal 

fuktig tundraliknande mark (klimatimpediment) också med en 

idealproduktion under 1 m³sk per hektar och år. 

Berg Berg och vissa andra impediment. Omfattar bland annat berg i 

dagen och stenbunden mark. Idealproduktion mindre än 1 m³sk 

per hektar och år. 
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Fjällbarrskog Övergångszon mellan skogsmark och fjäll där barrträden sällan 

bildar slutna bestånd, utan oftast är gruppställda. 

Idealproduktion mindre än 1 m³sk per hektar och år. 

Fjäll Områden ovan barrskogsgränsen, vilka mestadels är kala. Dock 

kan björk förekomma rikligt och barrträd sparsamt. 

Idealproduktion mindre än 1 m³sk per hektar och år. 

Övrig mark Kraftledningar på förutvarande skogsmark, vägar, järnvägar 

samt annan mark såsom upplagsplatser, grustag m.m. 

Bebyggd mark Hårdgjorda ytor inom tätort, hävdad tomt- och 

industrimark, parker, diverse anläggningar 

avsedda för ändamål andra än skogsbruk, m.m. 

 

2.5.4 Återbeskogning, avskogning, skogsplantering och naturlig skogsexpansion 
 

Det finns vissa begrepp som ofta återkommer när skogens utveckling ska beskrivas. Några exakta 

vedertagna definitioner av dessa begrepp finns inte, vilka definitioner som används till vilka begrepp 

skiljer sig både mellan ämnesdiscipliner och forskningsområden (Southworth & Nagendra, 2010). 

Dock är de definitioner som ges av FAO bland de mest använda (se till exempel MA, 2005a och 

Lambin et al., 2006). Då detta är så nära det går att komma vedertagna definitioner har även jag valt 

att använda mig av dessa. 

 

Tabell 2. Definitioner enligt FAO (2010b). 

 Återbeskogning 
(reforestation) 

Avskogning 
(deforestation) 

Skogsplantering 
(afforestation) 

Naturlig 

skogsexpansion 

Definition Återplantering 

och/eller ympning av 

skog på mark som 

klassificeras som skog. 

Inkluderar plantering 

på både tillfälligt 

avskogad skogsmark 

och mark med 

befintligt skogstäcke. 

Omvandling av 

skogsmark till 

mark med annan 

användning eller 

minskning av 

trädkronornas 

utbredning till 

under 10 procent.  

Plantering och/eller 

ympning av skog på 
mark som framtill dess 

inte klassificerats som 

skogsmark. 

Expansion av skog 

genom naturlig 

succession på mark 

som framtill dess stått 

under annan 

markanvändning (till 

exempel expansion av 

skog på tidigare 

jordbruksmark). 

Markanvändnings- 

konsekvenser 

Medför ingen 

förändring av markens 

användning. 

Medför en 

långsiktig eller 

permanent förlust 

av skogsmark. 

Medför en expansion 

av skog på mark utan 

tidigare skogstäcke. 

Medför en expansion 

av skog på mark utan 

tidigare skogstäcke. 

 

3. Metoder 
 

Jag har valt att genomföra min undersökning som en jämförande fallstudiebaserad analys av två 
kommuner. Fallstudiebaserad forskning är särskilt lämpad då forskaren vill förstå komplexa fenomen 

(Gummesson, 2004). Komplexiteten hos de processer som påverkar övergången från en slags 

markanvändning till en annan är också något som har betonats av Lambin och Meyfroidt (2010). 

Fjärranalysdata och sekundär data från statistik kan användas för att identifiera 

marktäckesförändringar men kunskap om markanvändning och markförvaltning fås huvudsakligen 
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genom markbaserade undersökningar (Lambin et al., 2006). Därför har jag valt att använda mig av 

metoder och material som faller inom båda  dessa kategorier. Min studie är alltså en metodologisk 

triangulering där jag använder mig av olika datakällor i undersökningen av mina forskningsfrågor. 

Den forskningsteoretiska ansatsen tar avstamp i den deduktiva metoden där mitt empiriska material 

ställs mot redan formulerade teorier. Min studie kan alltså sägas vara av teoritestande karaktär 

(Gummesson, 2004). 

3.1 Områdesbeskrivningar 

3.1.1 Tierp kommun 

 

Tierps kommun kan karaktäriseras som en landsbygdskommun med väldigt varierade naturmiljöer 

(Lindfors, 2015). Här finns stora arealer skog men även vidsträckta odlingslandskap, somliga med en 

relativt lång historia. Utmärkande för kommunen är de lämningar av gamla vallonbruk som utgör 

viktiga kulturmiljöer och populära besöksmål. Den skog som finns i kommunen är också enligt 

Lindfors tydligt präglad av de järnbruk som tidigare fanns här. Då bruken var igång höggs stora 

arealer skog ner för att användas som kol till masugnarna. Därför är majoriteten av skogen i 

kommunen biologiskt sett relativt ung. De flesta skogar, framförallt i jordbruksområden, är även 

väldigt betespåverkade. Det gör att de ofta har väldigt höga naturvärden och många naturreservat 

bildas i dessa skogar.  Skogen i kommunen består främst av barrskog med vissa inslag av ädellöv och 

löv i olika områden. Inplanterad contortatall förekommer men väldigt sparsamt. Kommunens 

produktiva skogsmark ägs till största del av Bergvik Skog och förvaltas av Stora Enso och Korsnäs. 

Den skog som kommunen själva äger består mest av tätortsnära rekreationsskog. Den vanligaste 

jordarten i Tierps kommun är morän men med tydliga inslag av lera-silt (SGU, 2015). I mindre 

fläckvis områden förekommer även isälvssediment, torv och postglacialt sand-grus. I kommunen 

finns 25 naturreservat varav 10 även är Natura2000-områden (Länsstyrelsen Uppsala län, 2015). Alla 

utgörs dock inte av skogsmark. Många områden som exempelvis Nedre Dalälven är även klassade 

som riksintressen av olika slag (Tierps kommun, 2011). 

 
Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan. 

 

Figur 1. Karta över Tierps kommun med markerade besökslokaler (Tierps kommun, 2011). Bearbetad 

av författaren. Lokalbeskrivningar och fotografier finns inkluderade i Appendix C. 

 

3.1.2 Norrtälje kommun 

 
Norrtälje kommun är till ytan Stockholm läns största kommun och har cirka 57 000 invånare 

(Norrtälje kommun, 2011).  Inflyttningen till kommunen är stor och Norrtälje stad stod mellan år 

2000 och 2010 för en tredjedel av denna befolkningstillväxt. Kommunen ligger längst norr i länet 

utmed kusten och är ett populärt område för fritidshus. Norrtälje karaktäriseras av olika för landet 

ovanliga naturtyper, här går till exempel att hitta kalkbarrskogar som huserar en rad ovanliga och 

hänsynskrävande svamparter (Eklund, 2015). Det finns även en hel del skog med ädellöv och andra 

lövträd, skärgårdsskogar och hällmarkstallskogar (Carlberg, 2015). Norrtälje är också en av Sveriges 

nyckelbiotopstätaste kommuner. Den största andelen av kommunens produktiva skog ägs av enskilda 

markägare och en mindre andel är skogsbolagsskog (Eklund, 2015). De skogsbruksföretag som är 

verksamma i kommunen är bland annat Holmen Skog och Sveaskog. Skogsanvändningen i 

kommunen har historiskt och ända fram till modern tid kännetecknats av ett småskaligt och 

lågintensivt skogsbruk (Skogsstyrelsen, 2006). Detta är en orsak till den rika förekomsten av 

nyckelbiotoper på produktiv skogsmark i kommunen. Idag är skogsbruket av mer rationellt snitt vilket 

många gånger hotar dessa skogar med höga naturvärden. Den vanligaste jordarten är morän men här 
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finns även tydliga inslag berg och moränlera (SGU, 2015). Även lera-silt och isälvssediment 

förekommer i mindre utsträckning. I kommunen finns 88 naturreservat, en nationalpark och ett antal 

riksintresseområden (Länsstyrelsen Stockholms län, 2015). 

 

I Norrtälje kommun översiktsplanering går det att läsa att kommunen ska arbeta för en levande 

landsbygd och bevarande av värdefulla kultur- och naturmiljöer (Norrtälje kommun, 2013). Inget av 

deras fem fokusområden har dock kopplingar till miljö utan handlar mer om hur kommunen ska 

utvecklas i sin infrastruktur. Skogsbruket nämns i översiktsplanen väldigt kort men i bilaga 1 påpekas 

ändå att familjeskogsbruket utgöra en viktig inkomstkälla för många familjer. Här anges också en av 

kommunen prioriteringar vara bevarandet av jord- och skogsbruksmarkens produktionsförmåga. 

Även naturvård anges vara ett prioriterat område och kommunen skriver att de arbetar aktivt med 

miljömålen samt tätortsnära naturområden (Norrtälje kommun, odaterad). Ambitioner att expandera 

besöksnäringen återfinns också i översiktsplanen (Norrtälje kommun, 2013). 

 
Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan. 

 

Figur 2. Karta över Norrtälje kommun med markerade besökslokaler (Norrtälje kommun, odaterad). 

Bearbetad av författaren. Lokalbeskrivningar och fotografier finns inkluderade i Appendix C. 

 

3.2 Datainsamling  
 

3.2.1 Primära källor  

 

Examensarbetets primära källor utgörs av intervjumaterial och fältobservationer.  

 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer där jag har utgått från en uppsättning 

frågor men även lämnat utrymme för att avvika från dessa. Denna metod ger forskaren möjlighet att 

ta sig an frågor av både teoretisk och mer historieberättande karaktär (Galetta, 2013). Intervjuerna 

har alltså gjorts i syfte att dels inhämta information om studieområdena och myndigheterna och dels 

för att ge insikt i hur svarspersonerna resonerar kring olika frågor. Därför går det att säga att 

svarspersonerna i min studie varit både informanter och respondenter. Urvalet av svarspersoner har 

gjorts efter deras respektive arbetsuppgifter inom kommunerna, länsstyrelserna eller Skogsstyrelsen. 

Jag har valt att enbart intervjua personer med arbetsuppgifter inom naturvård och planering då jag 

fått uppfattningen att dessa mest påverkas av och har inblick i de frågor som ligger till grund för 

arbetet. De svarspersoner som refereras till med namn har alla gett sitt samtyckte till detta.  

 

Totalt har jag genomfört åtta intervjuer med svarspersoner anställda inom Tierps kommun, 

länsstyrelserna i Uppsala län och Stockholms län samt Skogsstyrelsens Västmanlands-

Uppsaladistrikt, Gotland-Stockholmsdistrikt och den nationella enheten för policy och analys. 

Intervjuerna har till största delen genomförts på de myndigheter där svarspersonen varit anställd. I ett 

fall har intervjun behövt genomföras via e-post då svarspersonen av sjukdomsskäl inte har kunnat 

lämna information på annat vis. Detta inverkar negativt på möjligheten till att erhålla spontana svar. 

Svaren riskerar istället att bli mer tillrättalagda och därför mindre informativa om svarspersonens 

egna åsikter. Det har dock funnits möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor och därför har jag funnit 

denna intervjuform vara acceptabel. En nionde intervju var planerad med en medarbetare på Norrtälje 

kommun som dock inte har besvarat de frågor som ställts via e-post. Detta har gjort att ingen från 

Norrtälje kommun har intervjuats vilket påverkar examensarbetets validitet negativ. I ett försök att 

lindra detta informationsbortfall har jag använt mig av översiktsplanen från kommunen för att 

identifiera Norrtäljes officiella prioriteringar i frågor gällande markanvändning och naturvård. 
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Fältobservationerna har gjorts till fots samt med buss i syfte att få en bild av studieområdena och 

skogen där. På grund av dessa kommuners storlek och detta arbetes tidsmässiga begränsningar har 

endast ett begränsat antal lokaler kunnat besökas. Därför har mina områdesbeskrivningar 

kompletterats med information från sekundära källor.  
 

3.2.2 Sekundära källor  
 

De sekundära källor som ligger till grund för examensarbetet är vetenskaplig litteratur, rapporter och 

statistik från främst Riksskogstaxeringen. All vetenskaplig litteratur har granskats och publicerats av 

välkända förlag och tidskrifter. De rapporter som använts som bakgrundsmaterial är alla publicerade 

av svenska myndigheter och tillförlitligheten hos dessa rapporter har bedömts som god.  

 

I mitt examensarbete förekommer både artiklar och statistik som bygger på de internationella 

definitionerna av skogsmark och träd- och buskmark. Dock började statistik enligt dessa definitioner 

redovisas av Riksskogstaxeringen först 2002 (SLU, 2002). För att få en uppfattning om skogens 

utveckling längre tillbaka i tiden har det därför varit nödvändigt att använda statistik från 

Riksskogstaxeringens som redovisas enligt deras traditionella ägoslagsdefinitioner.   
Riksskogstaxeringen är en del av Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och genomför varje 

år stickprovsinventeringar av Sveriges skogar (SLU, 2014). Inventeringsmetoden som används medför 

att alla redovisade uppgifter från Riksskogstaxeringen är skattningar snarare än absoluta värden. 

Stickprovsinventeringarna görs både på permanenta och tillfälliga provytor för att öka skattningarnas 

tillförlitlighet.  

 

Skattningar på kommunnivå har inte samma precision som skattningarna på läns- och riksnivå. I vissa fall 

inkluderas medelfel i statistiken och den redogörs tydligt för där den finns. Då skattningar på kommunnivå 

bygger på ett mycket begränsat antal provytor kan de vara behäftade med stora sampelfel (Fridman, 2015). 

För att till viss del kompensera detta har skattningarna på kommunnivå beräknats som ett genomsnitt av 

inventeringsdata som samlats in under en 10 årsperiod (2004-2015). Dessa beräkningar har gjorts av 

Riksskogstaxeringens analytiker och levererats till författaren som färdiga data. På grund av osäkerheten 

bör skattningarna på kommunnivå ses mer som en indikator på hur det ser ut snarare än en fullständigt 

korrekt bild av verkliga förhållanden. Denna osäkerhet i skattningarna kan negativt påverka studiens 

reabilitet men genom att även använda mig av andra datakällor och metoder bedömer jag det möjligt att 

minimera denna negativa påverkan. På grund av de ekonomiska ramar som arbetet utförs inom har 

statistik på kommunnivå från Riksskogstaxeringen endast kunnat inhämtas i begränsad omfattning. Detta 

beror på att Riksskogstaxeringen tar ut en handläggningsavgift för att ta fram och redovisa statistik från 

sina databaser.  

 

Många artiklar och även en del rapporter som används som sekundärkällor bygger på statistik producerad 

av Food and Agricultural Organization (FAO). Statistikens reabilitet har stundtals ifrågasatts då FAO 

genom åren ändrat sina definitioner och uppgifterna från enskilda länder i vissa fall har tveksam 

tillförlitlighet (Mather, 1992). Den anses ändå vara den bästa tillgängliga källan vad gäller information 

om olika länders skogsareal över tid (Rudel et al., 2005). Flera andra källor (bland annat MA, 2005b; 

Mather, 1992; Rudel et al., 2006) använder sig av FAO:s statistik varvid denna kan anses vara tillräckligt 

tillförlitlig för att användas i akademiska sammanhang.  

 

Ibland har jag även använt mig av elektroniska källor som exempelvis Statistiska Centralbyråns hemsida 

för att komplettera den information som redan har samlats in. Där sådana uppgifter använts har en 

bedömning av källans tillförlitlighet gjorts från fall till fall. 
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4. Resultat 
 

4.1 Jämförande områdesanalys 
 

Naturgeografiskt är Tierp kommun och Norrtälje kommun relativt lika. Båda är skärgårdskommuner 

med stora arealer skogsmark och hög andel skyddsvärda områden. Gemensamma naturtyper är 

exempelvis kalkbarrskogarna som förekommer i båda kommuner till följd av den stora kalkhalten i 

marken. Det som till stor del skiljer dessa kommuner åt är befolkningsstruktur. Tierp är en 

glesbygdskommun vars invånarantal inte förändrats nämnvärt under de senaste 30 åren (Tierp 

kommun, 2011). Norrtälje ligger däremot i utkanten av en expansiv storstadsregion som växte med 

cirka 35 000 invånare förra året (Carlberg, 2015). Tierp har en väl sammanhängande landskapsbild 

med vidsträckta områden åkermark och skog. I Norrtälje är landskapet mer mosaikartat med 

jordbruksmark och skog i fläckvisa mönster. I Tierps kommun är granplantager på tidigare åkermark 

vanligt förekommande men samma typ av skogsbruk är ovanligare i Norrtälje kommun. Här sågs 

visserligen planterad skog med likartad ålder och beståndstyp men dessa verkar främst ha gjorts på 
tidigare beskogad mark.  

 

I Norrtälje kommun är ved- och timmertravar i anslutning till privata fastigheter en vanlig syn. Det 

tyder på att många privata hushåll har tillgång till egna skogsområden. I Tierp sågs detta endast i 

mycket begränsad omfattning. De avverkningar som sågs i Tierp var av storskaligt slag som utförts 

delvis med tunga maskiner som lämnat betydande spår efter sig i landskapet. Hyggen kunde även ses 

i Norrtälje kommun men dessa var mindre både till storlek och landskapspåverkan. En förklaring kan 

vara att dessa hyggen gjorts en tid tillbaka med ökad växtlighet på hygget som följd. Detta påverkar 

landskapsbilden i mindre utsträckning än nygjorda hyggen utan återväxt. Dock verkade även områden 

av nyligen avverkad mark utan växtlighet ha gjorts på ett sätt som lämnat mindre spår efter sig.    

 

Historiskt skiljer sig kommunerna åt där Tierps kommun präglats av järnbruken och den omfattande 

skogsavverkning dessa förde med sig. Liknande bruk fanns visserligen även i Norrtälje kommun men 

verkar inte ha förekommit i samma omfattning eller skala. Här har skogen istället präglats av det 

lågintensiva skogsbruk som kommunens enskilda ägare historisk har ägnat sig åt och som bestått 

ända in i modern tid.  

 

4.2 Statistik 
 

4.2.1 Skogsmark och träd-och buskmark 

 
Norrtälje kommuns skogsmark minskade med 10 procent mellan 2005 och 2011 medan träd- och 

buskmarken ökade svagt med en procent under samma period (figur 3). I Tierp kommun har 

skogsmarken ökat med 15 procent och 2011 utgjorde den cirka fyra femtedelar av kommunens totala 

landyta. Träd- och buskmarken såg en blygsam ökning på en procent jämfört med skogsmarken under 

samma period. För Norrtälje kommun har den produktiva skogsmarken minskat med 4 procent sedan 

1980-talet men täckte fortfarande 2011 mer än halva kommunens landyta (figur 4). Tierps kommuns 

andel produktiv skogsmark ökade med 9 procent, om än inte lika mycket mellan 1985 och 2011 som 

skogsmarken gjorde mellan 2005 och 2011. Det ligger därför nära till hands att anta att den största 

ökningen av skog utgjorts av produktiv skog snarare än skog inom skyddade områden. Denna 

förstärks också av att den produktiva skogen inom skyddade områden är relativt liten i båda 

kommuner. I Norrtälje kommun låg 2,6 procent av den produktiva skogsmarken inom nationalparker, 

naturreservat och naturvårdsområden 2009/2010 (Riksskogstaxeringen, 2015). Av denna andel var 
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0,6 procent av marken skyddad från skogsbruk och 2 procent stod utan skydd mot skogsbruket. I 

Tierp kommun låg under samma period 5 procent av den produktiva skogsmarken inom skyddade 

områden och hela denna andel var också skyddad mot skogsbruk. Om berg- och myrimpediment 

inom skyddade områden inkluderas hamnar Tierps kommun högre i andelen skyddade 

skogsområden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Skogsmark och träd- och buskmark 2005 och 2011 i Norrtälje kommun och Tierps kommun 

(Riksskogstaxeringen, 2015a). Procent av den totala landytan beräknat med SCB:s uppgifter om 

landyta från 2005 och 2011 (SCB, 2015b). 

 

4.2.3 Produktiv skogsmark samt övriga ägoslag 

 

Kommunerna uppvisar tydliga skillnader i utvecklingen av deras produktiva skogsmarksareal (figur 

4). Norrtälje har som sett en minskning medan Tierps andel har ökat sedan 1985. Norrtälje har 

däremot haft en tydlig ökning av andelen bebyggd mark sedan 1985. Då kommunens produktiva 

skogsmark under samma period minskat ligger det nära till hands att anta att den nya bebyggelsen till 

stor del skett på denna typ av mark. I Tierps kommun har andelen bebyggd mark ökat med en procent. 

Då åkermarken i kommunen minskat med 7 procent samtidigt som den produktiva skogsmarken ökat 

finns det anledning att tro att skogsmarkens expansion skett främst på bekostnad av åkermark. Detta 

skulle kunna ske till exempel genom etablerandet av trädplantager på tidigare åkermark. I Norrtälje 

har åkermarksarealen minskat med en procent men inte alls i samma utsträckning som i Tierp. 

Arealen mark som används till naturbete har hållit sig oförändrad i Norrtälje på 4 procent sedan 1980-

talet och i Tierp har den minskat från 2 procent 1985 till obefintlig 2011. Vad gäller ägoslagen myr, 

berg och annan mark uppvisar varken Norrtälje eller Tierp någon större förändring i dessa arealers 

andel av marken mellan de båda årtalen. Värt att notera är skillnaden i förekomst av bergimpediment 

mellan de båda kommunerna.  

 

 
 

 

 

 

Norrtälje kommun Tierps kommun 

2005  2011 2005  2011 

3% 2% 2% 1% Träd- och buskmark 

66% 81% 67% 57% Skogsmark 
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Figur 4. Produktiv skogsmark samt övriga ägoslag 1985 och 2011 i Norrtälje kommun och Tierps 

kommun (Riksskogstaxeringen, 2015b). Anges i procent av den totala landarealen. 

 

4.2.4 Åldersklasser och beståndstyp på produktiv skogsmark  

 

Vid jämförelse av åldersklasser och beståndstyper på den produktiva skogsmarken är de båda 

kommunerna förhållandevis lika varandra (tabell 3 och 4). Norrtälje kommun har 5 procent mer gran 

och Tierps kommun 11 procent mer tall men annars skiljer det inte mer än ett par procent mellan 

beståndssammansättningen. Denna likhet kan till viss del ha naturgeografiska orsaker som 

exempelvis den rikliga förekomsten av kalkhaltig mark i båda kommunerna. Det är dock troligt att 

en stor del av kommunernas produktiva skogsmark beror på mänsklig påverkan i form av olika 

prioriteringar av trädslag och beståndsålder bland annat. 

 

Tabell 3. Åldersklasser på produktiv skogsmark i Norrtälje kommun och Tierps kommun 2009/2010 

(Riksskogstaxeringen, 2015). Anges i procent av den produktiva skogsmarken. 

 Norrtälje kommun Tierps kommun 

0-40 år 48% 46% 

41-80 år 27% 31% 

81-120 år 20% 19% 

121+ år 5% 4% 

Norrtälje kommun Tierps kommun 

Produktiv skogsmark 55% 59% 78% 69% 

1985  2011 1985  2011 

2% Naturbete 0% 4% 4% 

20% Åkermark 13% 18% 19% 

4% Myrimpediment 3% 2% 2% 

1% Bergimpediment 2% 8% 8% 

2% Bebyggd mark 3% 12% 7% 

1% Annan mark 1% 1% 1% 
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Tabell 4. Beståndstyp på produktiv skogsmark i Norrtälje kommun och Tierps kommun 2009/2010 

(Riksskogstaxeringen, 2015c). Anges i procent av den produktiva skogsmarken. 

 Norrtälje kommun Tierps kommun 

Tallskog 20% 31% 

Granskog 33% 28% 

Barrblandskog 16% 15% 

Blandskog 14% 12% 

Ädellövskog 2% 0% 

Lövskog 11% 8% 

Slutenenhet=0 6% 5% 

 

 

4.2.5 Ägarstruktur på produktiv skogsmark, årlig avsatt tillväxt och årlig avverkad volym 

 

Där kommunerna mest skiljer sig åt är i ägarstrukturen (tabell 6). I Norrtälje kommun ägs fyra 

femtedelar av den produktiva skogsmarken av enskilda ägare och endast 14 procent av privata 

skogsbolag. I Tierps kommun är förhållandena de omvända och de privata skogsbolagen äger här 

cirka tre femtedelar av den produktiva skogen. Dessa förhållanden avspeglas också i siffrorna för 

avsatt tillväxt och avverkning. I Norrtälje kommun var den årliga avsatta tillväxten 709 361 

skogskubikmeter och den årliga avverkade volymen 266 857 skogskubikmeter 2009/2010 

(Riksskogstaxeringen, 2015). Det tyder på att skogen brukas men inte alls i den utsträckning som 

teoretiskt är möjligt. I Tierps kommun var den årliga avsatta tillväxten 638 001 skogskubikmeter och 

den årliga avverkade volymen 630 833 skogskubikmeter 2009/2010 Eftersom kommunen domineras 

av privata skogsbolag med storskaligt hyggesbruk är den stora och till tillväxten välanpassade 

avverkningen väntad. Skogskubikmeter är ett mått som används för att beskriva volymen av stående 

skog (Skogsstyrelsen, 2015). 

 

Tabell 5. Ägarstruktur på produktiv skogsmark i Norrtälje kommun och Tierps kommun 2009/2010 

(Riksskogstaxeringen, 2015). Anges i procent av den produktiva skogsmarken. 

 Norrtälje kommun Tierps kommun 

Privata AB 14% 61% 

Enskilda 80% 32% 

Övriga 6% 6% 
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4.3 Intervjuer 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna och jag har valt att redovisa dessa i tematiska 

avsnitt för att underlätta läsandet och förståelsen för sammanhanget. Varje avsnitt inleds med ett antal 

citat och fortsätter sedan med en redogörelse för respondenternas svar. För att se exempel på vilken 

typ av frågor som ställdes under intervjuerna se Appendix D.  
 

4.3.1 Skogens olika värden 

 
Kommunen har ju också mycket mera människofokus, att det blir på rekreationsmiljöer möjligen med höga 

naturvärden, att man vill skydda både rekreation och naturvärden. – Kommunekolog, Tierps kommun 

 
Värden som respondenterna ofta nämner i samband med skog är ekologiska, sociala och ekonomiska. 

För några år sedan hade Skogsstyrelsen ett uppdrag om att peka ut viktiga sociala skogar och 

myndigheten har också medel till att göra rådgivningar i det som kallas adaptivt skogsbruk. Med 

adaptivt skogsbruk menas ett skogsbruk som är anpassat till vissa målsättningar, bland annat att 

behålla de sociala värdena i skogarna. Många respondenter pratar också om rekreation som en viktig 

funktion för friluftslivet och de tätortsnära skogarna. Skogens ekonomiska värden framhålls främst 

av skogskonsulenter på Skogsstyrelsen som betonar att skogsindustrin är av stor ekonomisk 

betydelse. Samtidigt är de bekymrade över natur- och kulturvärden som riskerar att gå förlorade med 

dagens ensidiga skogsbruk. En respondent på Tierps kommun säger att besöksnäringen är ekonomiskt 

viktig för kommunen och att många av de naturområden som finns är viktiga för turismen. Eftersom 

skogsbruket direkt kan motverka för besöksindustrin viktiga natur- och kulturvärden krävs ett 

samarbete mellan de olika näringarna. De ekologiska värdena är de som nämns allra mest och 

speciellt av de som jobbar med naturvård. De respondenter som arbetar med planering och liknande 

har ofta ett mer brett fokus där ekologiska värden är en del av flera. 

 

4.3.2 Prioriteringar och planeringens dilemma 

 
Men jag anser personligen, så skulle jag nog säga att vi har väldigt mycket åkermarker och slättmarker i Tierp, det är 

nästan det som brukar ryka först […] så skulle vi i Tierp få välja mellan skogsområden […] och slätt, så hade jag nog 

låtit skogen exploateras före slätten just nu. – Kommunarkitekt, Tierps kommun 

  
Jag vill också ha utveckling naturligtvis, men man kan ha utveckling på olika sätt […]. Det går att hitta kompromisser 

som kan bli väldigt bra för allihopa. – Kommunekolog, Tierps kommun 

 
Däremot har man ju sagt att i höstproppen så skulle vi få till nästa år, men det vet vi inte. Vi kanske måste köpa u-båtar 

istället. – Skogskonsulent 1, Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 
Idag prioriteras inom Skogsstyrelsen arbete med körskador och vattenanknutna avverkningar då detta 

ingår i EU:s vattendirektiv. För skogsbrukets del innebär detta att inte orsaka körskador och tänka på 
skyddszoner mot vattendrag. På länsstyrelsen i Uppsala är färdigställandet av de naturreservat som 

tagits initiativ till en tydlig prioritering. Vad gäller vilka naturtyper som prioriteras anger 

respondenten att dessa är beslutade sedan tidigare och hon nämner länets kalkbarrskogar och rikkärr. 

På länsstyrelsen i Stockholm prioriteras också naturskogsmiljöer som kalkbarr- och skärgårdsskogar. 

En respondent menar också att Skogsstyrelsen idag genom att arbeta mot arbetsförmedlingen med 

långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna lite tappar fokus mot det som är myndighetens 

kärnverksamhet: skog. Idag arbetas det mycket med projekt vilket leder till en “ryckighet" trots att 

skog och skogsbruk är så pass långsiktiga verksamheter som de är. 
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En av respondenterna med planeringsansvar i Tierps kommun anger att produktiv skog inte är något 

som det egentligen planläggs för. Det de har att utgå från är de bestämmelser som inkluderas i 

miljöbalken som reglerar vilken mark som får tas i anspråk till vad. Vid planläggningen av 

exempelvis bostäder tittar de på vilka naturvärden som finns i området och om de ska planlägga för 

just natur. Hon menar att det inom planeringen alltid finns konflikter mellan olika intressen och vad 

som väger tyngst är något som avgörs i fall till fall. Samtidigt säger kommunens ekolog att med det 

inflyttningstryck som idag finns i till exempel Tierps köping har mängden detaljplaner ökat och 

hastigheten med vilken de behandlas. Det gör att de inte hinner göra de utredningar och 

grönstrukturplaner som behövs. 

 

Även politiska prioriteringar på nationell nivå påverkar hur de olika myndigheterna verksamhet 

bedrivs på lokal nivå. Flera respondenter nämner hur det i den nya regeringens höstbudget som inte 

gick igenom hade öronmärkts en stor summa pengar för arbete med skyddade områden. En 

respondent menar att politiska prioriteringar kan skifta väldigt fort och hur de ibland lovar mycket 

men sedan dyker det upp något annat som anses vara viktigare. 

 

4.3.3 Olika typer av områdesskydd och arbetet med skyddade skogar 

 
Det fanns ju även strategier tidigare men de har ju liksom som sagt uppdaterats och sedan är det ju så att, har ju anslaget 

för verksamheten ökat väldigt kraftigt sedan 90-talet. – Handläggare på Naturvårdsenheten, Stockholms län 

 

Skogsstyrelsen arbetar med två typer av områdesskydd: nyckelbiotopskydd och naturvårdsavtal. Vid 

tecknande av naturvårdsavtal arbetar myndigheten tillsammans med markägaren under ett visst antal 

år mot en gemensam målsättning. Dessa avtal kan även tecknas av kommuner och länsstyrelser. Både 

kommuner och länsstyrelser kan även bilda naturreservat som ofta utgörs av större områden 

skyddsvärd natur. Alla respondenter som arbetar med områdesskydd påtalar bristen på finansiella 

medel både till inköp av mark och skötsel av redan skyddade områden. Även om anslagen har höjts 

är de fortfarande inte tillräckliga för att skydda alla de områden som skulle vara önskvärt. Efter en 

lagändring i slutet av 00-talet höjdes ersättningsnivåerna till markägare vid intrång och hos Uppsala 

länsstyrelse har man efter detta sett ett större intresse för områdesskydd från markägarnas sida. Idag 

är därför intresset större än pengarna som finns avsatta för områdesskydd. Ingen liknande 

intresseökning har setts hos länsstyrelsen i Stockholm men antalet skyddsärenden är fortfarande så 
pass många att personalen har svårt att hålla jämn takt. 

 

Alla respondenter uppger också att miljömålen är viktiga i deras arbete. I miljömålet Levande skogar 

ska till exempel en viss areal skog skyddas vilket innebär att de som arbetar med områdesskydd 

arbetar samtidigt mot detta mål. En respondent menade dock att de medel som idag avsätts är 

otillräckliga för att uppnå detta miljömål. 

 

4.3.4 Frihet under ansvar och miljöhänsyn inom skogssektorn 

 
Ibland undrar man om de går ut i skogen och tittar överhuvudtaget liksom för att det finns mycket övrigt att önska.        

– Skogskonsulent 2, Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 

Skogsbolagen tycker att vi har tjatat om naturvård här nu sedan 93 då, men vi tycker ju inte att det hänt så mycket under 

de här åren utan det är fortfarande samma typ av skogsbruk då och att man gör, de delar som vi bedömer vara 

hänsynsytor då, hänsynsområden, att de avverkas på sådant sätt som inte gynnar naturvärdena. – Skogskonsulent 1, 

Skogsstyrelsen Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 

Vår generaldirektör har nyligen pratar mycket kring det här med hur vi ska agera till exempel vad gäller höga 

naturvärden, nyckelbiotoper, att vi kanske inte ska informera ihjäl oss eller inventera ihjäl oss utan att skogsbruket ska 

kunna ta eget ansvar och ordna det här. – Skogskonsulent, Skogsstyrelsens Uppsala-Västmanlandsdistrikt 
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När den senaste Skogsvårdslagen antogs 1993 avreglerades hela skogsindustrin och många bindande 

regler försvann. Det enda tvånget som hölls fast vid vad det som gäller återplantering på brukad mak. 

Parollen som skogsindustrin skulle verka under var “frihet under ansvar”. Några respondenter menar 

att urholkningen av lagen har gett negativa konsekvenser i form av eftersatta skogsvårdsåtgärder. 

Med den nya lagen fick också naturvårdsfrågor ett ökat utrymme men flera respondenter menar att 

det inte har hänt så mycket med miljöhänsynen inom skogsbruket. Fortfarande avverkas det som 

bedöms vara hänsynsområden på ett sätt som inte gynnar naturvärdena. Dock framhålls det av en 

respondent att det skiljer mycket från bolag till bolag hur de förhåller sig till miljöhänsynskraven. En 

annan respondent menar också att Skogsstyrelsen inte styr skogsbolagen utan att det i slutändan är 

Skogsvårdslagen och prejudicerande domar som styr. Det myndigheten däremot gör är att arbeta med 

rådgivning för att försöka förmå markägare och skogsbolag att lämna mer miljöhänsyn än vad lagen 

kräver. En del av de brister som finns vad gäller skogsvårdsåtgärder förklaras av en respondent på 
Skogsstyrelsen med den dåliga lönsamheten i dagens skogsbruk som gör att viljan till att exempelvis 

gallra skogen minskar. De låga virkespriserna gör att vissa markägare inte ser den framtida nyttan 

med dylika åtgärder och istället låter skogen vara. En lösnings på detta menar han skulle kunna vara 

att återinföra röjningsplikten men att det troligtvis inte skulle tas emot positivt av skogsbranschen.  

 

Idag är många aktörer inom branschen miljöcertifierade och flera respondenter menar att detta har 

kommit att bli allt viktigare för företagen. Inom certifieringarna finns regler kring miljöhänsyn men 

som en respondent säger så stämmer inte alltid dessa regler överens med Skogsstyrelsens målbilder.  

 

4.3.5 Dialogarbetet: ett samarbete mellan skogssektorn och Skogsstyrelsen om 
miljöhänsyn 

 
Så vi får om det visar på bättre resultat med en ny metod […] eller när det konstateras att det fortfarande ser dåligt ut 

på vissa håll att man kanske protesterar igen mot att metoden är dålig. Det är lätt att bli lite cynisk där förstås.  

–  Skogskonsulent, Skogsstyrelsens Uppsala-Västmanlandsdistrikt 

 
Det där har man ju då lämnat mycket kritik ifrån skogsbruket. Hade man lämnat väldigt bra hänsyn på hygget men missat 

en asp med en rödlistad art, att den var borta, ja, då föll alltihop som ett korthus. – Skogskonsulent 2, Skogsstyrelsens 

Stockholm-Gotlandsdistrikt 
 

Dialogprojektet är ett projekt där Skogsstyrelsen och skogssektorn under flera år diskuterat 

miljöhänsyn inom skogsbruket. Grunden för projektet var att skogsbolagen ofta inte kände igen sig i 

de resultat som blev utfallet av Skogsstyrelsens gamla inventeringsmetod för miljöhänsyn. De tyckte 

att resultaten var för negativa och inte överensstämde med hur det verkligen såg ut. Dialogprojektet 

har bland annat resulterat i en ny hänsynsuppföljning där Skogsstyrelsen samlar in statistik och mäter 

miljöhänsyn på lite annat sätt än tidigare. En av respondenterna uttrycker en viss skepsis mot projektet 

och menar att det kommer uppstå ett informationsgap under lång tid eftersom det tar cirka fem år 

innan en utvärdering av de nya metoderna kan göras. En annan respondent menar att projektet är bra 

då det gjort att parterna antagit gemensamma målbilder och definitioner av olika naturtyper. Han 

säger att nu handlar det om att se till att de målbilder som cheferna kommit överens om når ner till de 

som planerar avverkningarna och arbetar direkt med skogen.    
 

4.3.6 Skogens ägarstruktur och alternativa skogsbruksmetoder 
 
I och med att markägarkollektivet är så pass stort så finns det ju alltid markägare som tycker att det här är jättebra och 

sedan är det de som tycker att ja, kanske på vissa marker och så medan andra tycker, nej det där är inget för mig. Det är 

svårt att säga, jag menar det finns några tusen markägare. – Skogskonsulent 1, Skogsstyrelsens Stockholm-

Gotlandsdistrikt 
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Ärligt talat känner jag inte till en enda avverkning här i Uppland som är hyggesfri men det finns det säkert. Jag vet att 

kollegor kanske har haft någon rådgivning kring det men jag har aldrig sett någon sådan avverkning.   

 – Skogskonsulent, Skogsstyrelsens Uppsala-Västmanlandsdistrikt 

 

Det är väldigt besvärligt, jag försöker ju ibland få till alternativa skötselmetoder då liksom, och de suckar tungt kan jag 

säga, och sedan så säger de ”om vi lämnar den där biten orörd kan vi inte göra hygge då här istället”.  

– Skogskonsulent 2, Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 

Ett flertal respondenter uppger att det blir stor skillnad av skogens karaktär beroende på om den ägs 

av stora skogsbolag eller mindre privata ägare. Storbolagsskogarna brukas genomgående med 

rationella metoder som kalhuggning över stora skogsarealer. Med många små ägare kommer en större 

variation i hur skogen brukas vilket gör landskapet mer mosaikartat. Flertalet respondenter uppger att 

det från skogsbolagens sida egentligen inte finns något intresse för alternativa hyggesfria 

skogsbruksmetoder. När det gäller de privata markägarna säger en respondent att eftersom 

lönsamheten är så pass dålig som den är idag vill få ens försöka. En annan respondent påpekar att de 

privata ägarna ofta har ett ombud hos något av skogsbolagen som bistår dem med rådgivning. Därför 

blir det så att skogsbolagen indirekt bestämmer även hur den privata marken brukas. Däremot visar 

kommuner ofta ett större intresse för alternativa metoder men de har också andra motiv med sitt 

skogsinnehav menar ett par respondenter. För kommunen handlar det om att till exempel se till att ett 

områdes upplevelsevärden säkerställs för invånarna. En kommun kan också besluta att skogsbruket 

inte behöver gå med vinst vilket ger dem större frihet i val av brukningsmetod.    
 

4.3.7 Konflikt mellan Skogsvårdslagens naturvårdsmål och produktionsmål  

 
Ja, det är alldeles uppenbart att det är en konflikt mellan de två, både arealmässigt och ekologiskt […]. Men det ska ju 

vara jämställt, det ska vara likställt enligt lagen men det är klart att produktionsmässigt skulle vi kunna bruka hundra 

procent av våra skogsmarker och miljömålsmässigt skulle vi kunna avvara väldigt mycket mer för miljömålen.         

– Skogskonsulent, Skogsstyrelsens Uppsala-Västmanlandsdistrikt 

 

Här har du tre bitar då: kulturmiljövården har vi inte lyckats med i skogen, naturvården har vi inte lyckats med i skogen  

och mera vad det gäller röjningsbiten här nu då så har vi ju inte heller lyckats med det i skogen och skogsbruket vill att  

vi ska prata mera produktion. –  Skogskonsulent 2, Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 
Personligen ser jag det som självklart att miljöaspekterna […] sätter ramar kring hur mycket av produktionen vi kan 

utnyttja. Det gäller dock att vi lär oss mycket om hur man når de olika miljömålen smartast så att vi inte ”skjuter över 

målet” eftersom det då minskar skogens potential att bidra med energi och material i det klimatneutrala samhälle vi 

måste gå mot under kommande decennier. – Medarbetare på Skogsstyrelsens nationella policyenhet 

 

Nästan alla respondenter uppger att de upplever att det finns en konflikt mellan naturvårdsintressen 

och ekonomiska intressen. En respondent säger exempelvis att många arter i skogslandskapet har 

blivit rödlistade på grund av det ensidiga bruket av skogen. Samma person berättar också att 

arkeologer som undersöker fornlämningar efter utförda avverkningar hävdar att det i framtiden inte 

kommer finnas opåverkade fornlämningar kvar i skogen. Trots dessa brister i natur- och 

kulturmiljövård vill ändå skogsindustrin att Skogsstyrelsen ska inrikta sig mer på produktion än 

naturvård.  

 

En tydlig konflikt uppstod i fallet med Änokdeltat i Norrbotten som en respondent berättar om. 

Konflikten har sitt ursprung i att myndigheten gav tillåtelse till att avverka en skog med mycket höga 

naturvärden. Fallet togs upp i domstol och den inledande domen gick emot Skogsstyrelsen som sedan 

överklagat i flera instanser utan framgång. Detta säger respondenten kommer att påverka hur 

Skogsstyrelsen arbetar i framtiden men på vilket sätt är ännu inte helt klart. Tydligt är dock att i 

framtiden får inte myndigheten ge tillstånd till avverkningar med höga naturvärden. 
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Ett par respondenter på Skogsstyrelsen med kopplingar till Norrtälje berättar hur denna typ av 

konflikt i Norrtälje ledde fram till något som kallades för Norrtäljeprojektet. Grundidén med projektet 

var att många av de nyckelbiotoper som identifierats i kommunen är skapade av ett extensivt 

skogsbruk där den enskilda ägaren hämtat ved ur skogen för husbehov. När sedan Skogsstyrelsen har 

klassat dessa områden som nyckelbioptoper har sådan verksamhet försvårats. Norrtäljeprojektet 

avsåg att lyfta fram nyckelbiotoper med skötselbehov och tillgängliggöra dem för naturvårdande 

avverkning. Projektet fick anslag för att genomföra en första studie men inga fortsatta medel för att 

göra försöksprojekt med markägare i kommunen.  

 

4.3.8 Skillnader mellan då och nu och utmaningar för framtiden 

 
Ja, rent generellt så är det ju det att förbättra den generella naturvårdssynen på hyggena. Ibland så sparar man ju 

tillräcklig volym på hyggena men man ställer de på fel ställen så att säga, du ska spara där det bäst behövs i alla fall och 

det är ju en bedömning naturligtvis. Där kan man ju se olika på saker och ting. – Skogskonsulent 2, Skogsstyrelsens 

Stockholm-Gotlandsdistrikt 

 

Om man pratar om skog lite mer där är det nog […] att försöka hålla någon slags jämn takt med de hot som uppkommer 

mot värdekärnor som finns som är oskyddade. – Handläggare på Naturvårdsenheten, Stockholms län 

 

De flesta respondenter uppger att de olika myndigheternas arbetssätt och strategier förändrats sedan 

de började arbeta där. Detta gäller för både de som varit anställda under en period mindre än fem år 

och de som jobbat inom myndigheterna längre än tio år. Inom Skogsstyrelsen uppges även 

arbetsverktygen ha ändrats med introducerandet av nya datorsystem och GIS-program. Flera 

respondenter framförallt på läns- och Skogsstyrelsen menar att bemanningen är ett problem vad gäller 

möjligheten att hinna handlägga alla skyddsärenden. Personalstyrkan inom framförallt 

Skogsstyrelsen har minskat med tiden. Ett exempel på detta är att Stockholms län tidigare var indelat 

i ett flertal olika Skogsstyrelsedistrikt men idag har länet slagits ihop med Gotlands län med en radikal 

minskad personaltäthet som följd. Detta har enligt samma respondent också lett till en minskad 

lokalkännedom i distriktet och sämre förankring bland markägarna. Tidigare var också 
arbetsuppgifterna inom Skogsstyrelsen bredare men idag har det skett en större specialisering. 

Myndighetens uppdrag har genomgått en stor förändring där den tidigare betoningen på 
skogsproduktion kompletterats med ett naturvårdsperspektiv. Med de äldre produktionsinriktade 

Skogsvårdslagarna var det enda som räknades gran och tall. Idag har alla trädslag lika värde i lagen 

och det är tillåtet att plantera lövträd. Det har enligt en respondent gjort att det inte planteras lika 

mycket på hyggena som förr eftersom idag är det okej om det efter avverkning kommer lövsly på 
hygget. Också länsstyrelserna har sett förändringar i hur de jobbar med naturvård och områdesskydd 

över tid, framförallt har naturvårdsfrågor fått mera tyngd i deras verksamhet. 

 

Framtidens största utmaning bedöms av flertalet respondenter vara att framgångsrikt kombinera 

skogsbruket med naturvårdsarbete. Målsättningen är som en skogskonsulent uttrycker det att behålla 

både höga naturvärden och en hög produktion. Trots dessa ambitioner är flera av respondenterna som 

arbetar med naturvård pessimistiska inför framtiden när det gäller till exempel bevarande av den 

biologiska mångfalden i skogen. Flera respondenter menar också att i dagsläget är många 

nyckelbiotoper oregistrerade vilket innebär att skogsbruket skulle behöva ta ännu mer ansvar för att 

dessa bibehålls för framtiden. Det finns ett stort mörkertal vad gäller antalet nyckelbiotoper som 

existerar inom Uppsala och Stockholms län idag. Även att bevara funktionaliteten i landskapet nämns 

av ett par respondenter samt arbete med grön infrastruktur.  
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4.3.9 Sammanfattning och jämförande analys 

 
I intervjuerna som genomförts framkommer inga större skillnader mellan de olika kommunerna, 

länsstyrelserna och Skogsstyrelsedistrikten i hur de arbetar med skogar i studieområdena. När det 

gäller Skogsstyrelsens olika distrikt är det kanske inte så underligt då de är delar av samma statliga 

myndighet. Kommunerna är självständiga enheter men deras arbete regleras till viss del av 

exempelvis miljöbalken och bestämmelser kring de nationella miljömålen. Länsstyrelserna i de olika 

länen är enskilda myndigheter som dock i stor utsträckning samarbetar med varandra  

 

Varken Stockholms län eller Uppsala län har i dagsläget regionaliserade miljömål men det har i båda 

länen funnits tidigare. Båda länen har antagit regionala strategier för arbetet med skyddade skogar. I 

Uppsala arbetar de med att peka ut värdetrakter som de sedan fokuserar sin verksamhet på. De arbetar 

både aktivt och mindre aktivt med totalt cirka 40 naturreservat i länet. Ingen större förändring av 

antalet objekt har skett sedan 2009 men de har sett ett ökat intresse för områdesskydd från 

markägarnas sida sedan ersättningsnivåerna för områdesskydd höjdes. En tydlig prioritering hos 

länsstyrelsen i Uppsala län är att färdigställa redan påbörjade naturreservat. Stockholms länsstyrelse 

arbetar på liknande sätt utifrån ett antal skyddsobjekt. Här har de nya ersättningsreglerna inte föranlett 

ett ökat intresse för områdesskydd från markägarnas sida utan ligger kvar på samma men höga nivå 
som tidigare.   

 

Skogsstyrelsen är en myndighet som arbetar både med naturvård och gentemot skogsbolagen med 

produktionshöjande insatser. Svårigheten att ibland kombinera dessa båda uppdrag visar sig i fallet 

med Änokdeltat i Norrbotten där myndigheten gav tillåtelse till att avverka ett skogsområde med höga 

naturvärden. Hur det kommer att påverka arbetet ute i de olika distrikten går för närvarande inte att 

säga. Respondenter med koppling till Norrtälje menar att kommunens mosaikartade landskap beror 

på den höga förekomsten av enskilda små markägare. Det leder till mindre avverkningar och större 

variation i skötselmetoder. En motsatt utveckling kan ses av respondenter med koppling till Tierps 

kommun. 

 

Ur planeringshänseende anges utmaningar i Tierps kommun vara avvägningen mellan bevarande och 

exploaterande. I kommunen finns också många riksintresseområden som överlappar varandra men 

också där avgörs i fall till fall vilket som väger tyngst precis som inom övrig planering. Kommunen 

har också i samarbete med Skogsstyrelsen arbetat fram gröna skogsbruksplaner. Dock utgör 

kommunens skogsinnehav en väldigt liten del av den totala produktiva skogen i kommunen vilket 

gör det svårt att säga om dessa kommer få något reellt genomslag i statistiken. 
 
 

5. Diskussion 
 
Många av teorierna om skogstransitioner har varit något svåra att direkt applicera på mina 

studieområden. Ofta beskriver dessa teorier utvecklingen av markanvändningen på relativt stora 

skalor och i större regioner än de jag studerat. En annan svårighet är att skogstransitionen som 

exempelvis Mather (1992) och Rudel et al. (2005) beskriver den är en för många utvecklade länder 

historisk process. Med de data som jag haft tillgänglig har jag inte kunnat gå tillbaka längre än till 

1980-talet. Jag tror ändå att dessa teorier är värdefulla som utgångspunkter för en diskussion kring 

de utvecklingsmönstren som kan ses i de olika studieområdena.  

 

I Sverige har de olika versionerna av Skogsvårdslagen till stor del styrt inriktningen för landets 

skogsbruk (Bernes & Lundgren, 2009). Denna skogspolitik på nationell nivå påverkar även hur 

skogarna används på lokal nivå. Ända sedan 1900-talets början har det uttalade målet med 
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skogspolitiken varit att trygga tillväxten av skog och undvika virkesbrist. Detta ger visst stöd för den 

typen av resonemang som Rudel et al. (2005) sorterar under skogsbristmodellen. Det går dock att 

ifrågasätta om anledningen bakom denna skogspolitik var just höga priser på virke. Bernes och 

Lundgren (2009) anger att när den första lagen med återbeskogningskrav antogs 1903 användes 

ungefär hälften av allt virke som höggs ner till bränsle. Flera respondenter anger också att 

skogsbrukets största uppgift idag är att leverera råvaror till industrin och bidra till Sveriges finanser. 

Därför finns det även stöd för Lambin och Meyfroidts (2010) teori om den statliga 

skogspolitikmodellen där skogsbrist är en faktor bland många andra som föranleder etablerandet av 

nationella skogsprogram. 

 

Hur har skogen utvecklats i kommunerna och hur ser den ut idag? 

 

Vad gäller Tierps kommun finns det indikationer på att en stor del av expansionen av den produktiva 

skogsmarken skett på bekostnad av åkermark. Detta gäller även den urbana bebyggelse som 

observerats i bland annat Tierps köping där många äldre jordbruksbyggnader införlivats bland den 

nyare bebyggelsen. De respondenter som intervjuats från kommunen bekräftar denna bild. I vilken 

utsträckning denna expansion har skett genom en naturlig skogsexpansion eller skogsplantering är 

svårare att säga men en respondent anger att förekomsten av trädplantager ökat i kommunen. Denna 

expansion av skogsmark genom plantering ligger i linje med den globala trend som beskrivs av FAO 

(2010a). När denna skogstransition startade går dock inte att säga. De data som Riksskogstaxeringen 

har på kommunnivå sträcker sig tillbaka till 1980-talet men troligtvis började transitionen mycket 

tidigare än så. Eftersom den produktiva skogsmarken ökat är det troligt att även virkesuttagen och 

tillväxten gjort det. Tierp följer därmed den generella utveckling som Kuusela (1994) menar gäller i 

flera av Europas regioner och som i Sverige dokumenterats av Riksskogstaxeringen (SLU, 2014). 

 

Ingen liknande utveckling kan ses i Norrtälje kommun. Här har istället den produktiva skogsarealen 

minskat sedan 1980-talet och det finns vissa indikatorer i statistiken om att detta har skett till följd av 

den ökade bebyggelsen. Flera respondenter menar att ägarstrukturen i Norrtälje har bidragit till 

kommunens mosaikartade landskap och den ökade inflyttningen till Norrtälje stad med medföljande 

tätortsexpansion riskerar att förstärka denna utveckling. Det är samma typ av utveckling som beskriv 

av Lambin et al. (2001) där den urbana expansionen leder till en fragmentering av landsbygdens 

ekosystem. Denna utveckling leder i sin tur till ett ökat behov av rekreationytor för tätorternas 

invånare vilket beskrivs närmare under nästa rubrik. 

 

Vilka prioriteringar har de olika myndigheterna och hur påverkar dessa prioriteringar skogen i 

kommunerna? 

 

Skogliga värden som nämns av flertalet respondenter är sociala, rekreationella, ekologiska och 

ekonomiska. Flera respondenter framhåller värdet av tätortsnära skogar och ett rörligt friluftsliv. 

Detta fokus på rekreation stämmer med Mathers (1992) resonemang om att dessa värden kommer att 

få en större betydelse ju mer urbaniserat samhället blir. Detta ligger också i linje med Lambin et als. 

(2001) resonemang om hur en ökande urban befolkning kommer ställa krav på tillhandahållande av 

rekreationella områden. Norrtälje kommun har till exempel bildat naturreservat av tätortsnära 

skogsområden för i första hand rekreationella syften. Ett ökat fokus på rekreationella och sociala 

värden kan alltså leda till ett ökat skydd för framförallt tätortsnära skog. I vilken utsträckning det 

kommer att ske och vilket genomslag detta kan komma att få i statistiken är mer oklart. 

 

Flera respondenter som arbetar med områdesskydd berättade att arbetet med detta intensifierats under 

1990-talet och idag är en prioriterad del av verksamheten. 1992 kom den nya Skogsvårdslagen som 

för första gången jämställde produktionsmålet med naturvårdsmålet. Samma år antogs också 
konventionen om biologisk mångfald på FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio som kommit att 



 

 

22 

 

få stor inverkan världen över (CBD, 2015). Den nya svenska lagändringen kan därför sägas utgöra 

en del av den nya globala diskursen kring naturvård där stor vikt läggs vid bland annat bevarandet av 

världens biologiska mångfald. Detta stämmer också överens med Lambin och Meyfroidts (2010) 

resonemang om en globaliseringsmodell där idéer sprids från global till lokal nivå genom 

sammanlänkade ekonomier. Det kan också finnas ekonomiska vinster med att bevara naturvärden 

och en respondent menade att besöksindustrin på sikt kommer att bli större än både jord- och 

skogsbruket. Därför kan bevarande av naturvård också vara en del av en statlig skogspolitikmodell 

som syftar till att expandera besöksindustrin och generera intäkter.  

 

Ytterligare en aspekt av globaliseringen är hur regler som antas på regional eller global nivå påverkar 

prioriteringar på lokal nivå. Så är fallet med exempelvis konventionen om biologisk mångfald eller 

EU:s vattendirektiv som gjort att just sådana frågor idag prioriteras av Skogsstyrelsen. Även 

prioriteringar inom skogsbolagen påverkas av globaliseringen genom spridningen av olika 

miljöcertifieringar. Exakt hur detta har påverkat skogen i mina studieområden är svårt att kvantifiera. 

Då de flesta respondenter anger att naturvårdsinsatserna ökat är det troligt att även skyddsarealerna 

inom dessa områden gjort det.   

 

Finns det markanvändningskonflikter som påverkar hur skogen används? 

 
I båda kommunerna noterade respondenterna att det existerar konflikter om än av lite olika slag. De 

respondenter med planeringsansvar menade att det alltid finns konflikter i vilken typ av verksamhet 

som prioriteras var. Den typ av skog som mest omfattas av planerarnas verksamhet är den tätortsnära 

skogen då produktiv skog sällan planläggs för. Bevarandet av naturvärden parallellt med ett rationellt 

skogsbruk anges av många också vara en viktig framtidsutmaning. Dessa två idéer kan till viss del 

sägas vara två sidor av samma globaliseringsmodell som Lambin och Meyfroidt (2010) beskriver 

den. Å ena sidan har vi här idén om naturvård och biologisk mångfald, å andra sidan införlivandet av 

skogsbruket i en viss typ av ekonomisk modell. 

 

Framtida utveckling  

 

Utvecklingen av den bolagsägda produktiva skogen kommer troligtvis vara beroende av hur virkes- 

och massapriser utvecklas i framtiden. Flera bolag har redan lokaliserat delar av produktionen 

utomlands och ifall den dåliga lönsamheten håller i sig finns risken att andra följer efter. Med 

harmoniseringen av världens marknader har denna typ av omlokalisering också underlättats vilket 

framhålls av Lambin och Meyfroidts (2010) globaliseringsmodell. Vilken effekt detta får på lokal 

nivå i de olika kommunerna beror på vilket bolag som äger skog var. En kommun som Tierp där den 

produktiva skogsmarken ägs av några få stora skogsbolag är antagligen mer känslig för denna typ av 

utveckling. I Norrtälje med många små enskilda ägare kan en fortsatt dålig prisutveckling istället 

tänkas leda till ett ännu större försummande av nödvändiga skogsvårdsinsatser.  

 

Hur arbetet med skyddade områden kommer fortlöpa är till stor del beroende av hur stora anslag de 

olika myndigheterna får till detta. Detta är som flera respondenter nämner till viss del beroende av 

politisk styrning och hur statsbudgeterna för kommande år ser ut och prioriteringar kan skifta snabbt. 

Sverige har ändå förbundit sig genom internationella konventioner och nationella lagar att skydda 

områden med höga naturvärden och att främja biologisk mångfald. Även om anslagen till dessa 

verksamheter kan minska är det inte troligt att de upphör helt och därför kommer områdesskydd 

troligtvis även i framtiden vara en viktig del av myndigheternas verksamhet.  

 

Kommunernas fokus på tätortsnära skog kan väntas hålla i sig i takt med att inflyttningen till 

tätorterna ökar, särskilt i Norrtälje som ligger i utkanterna av en expansiv storstadsregion. Även 

besöksnäringen förväntas bli allt viktigare och båda kommunerna vill attrahera fler besökare. Här 
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uppstår en konflikt mellan två olika ekonomiska intressen och i dagsläget är det svårt att säga vilken 

som väger tyngst för kommunerna då båda genererar inkomster. 

 

6. Slutsatser 
 
• Resultaten indikerar att den ökning av produktiv skogsmark som kan ses i Tierps kommun 

troligtvis har skett till stor del på tidigare åkermarker. 

• I Norrtälje indikerar resultaten att kommunen under samma period förlorat produktiv 

skogsmarksareal i viss mån på grund av en ökad bebyggelse i kommunen. Även ägarstrukturen 

med stor andel små privata ägare, och därmed olika prioriteringar och viljor, kan ha betydelse. 

• Skogens rekreationella värden och naturvårdsintressen har blivit uppvärderade gentemot skogens 

ekonomiska värden. Detta är en del av en global trend som påbörjades under 1990-talet. 

 

7. Förslag till fortsatta studier 
 
När jag började med examensarbetet var min utgångspunkt att utvecklingen i Sveriges skogar till stor 

del styrts av vilka regler och bestämmelser som finns på olika myndigheter. Därför valde jag att 

enbart intervjua svarspersoner inom olika myndigheter med inflytande över skogens skötsel och 

utveckling. Under mina intervjuer, och i viss mån även i analysen av statistiken, har det dock 

framkommit vilken stor och inflytelserik aktör skogssektorn är. På grund av framförallt tidsmässiga 

begränsningar fanns inte möjlighet att följa upp och fördjupa mig i dessa nya uppgifter. Däremot 

skulle en framtida studie med mer fokus på skogssektorn och hur de resonerar kunna bidra till att 

bredda kunskapen om Sveriges nationella och regionala skogsutveckling.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

8. Referenslista 
 

Tryckta källor 

Bernes, C. & Lundgren, L. J. (2009). Bruk och missbruk av naturens resurser: En svensk 

miljöhistoria. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Emanuelson, U. (2009). Europeiska kulturlandskap: Hur människan format Europas natur. 

Stockholm: Formas. 

 

FAO (2010a). Global Forest Resources Assessment 2010: Main report. FAO Forestry Paper 163. 

Tillgänglig via: http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ 

 

FAO (2010b). Global Forest Resources Assessment 2010: Terms and definitions. Forest Resources 

Assessment Programme Working paper 144/E.  

Tillgänglig via: http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf 

Galetta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond. New York: New York 

University Press. 

Gummesson, E. (2004). Fallstudiebaserad forskning. I Gustavsson, B. (red.). Kunskapande metoder 

inom samhällsvetenskapen. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.  

Kuusela, K. (1994). Forest resources in Europe 1950-1990. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Lambin, E. F., Turner, B. L., Geist, H. J., Agbola, S. B., Angelsen, A., Bruce, J. W., Coomes, O. T., 

Dirzo, R., Fischer, G., Folke, C., George, P.S., Homewood, K., Imbernon, J., Leemans, R., Li, X., 

Moran, E. F., Mortimore, M., Ramakrishnan, P.S., Richards, J. F., Skånes, H., Steffen, W., Stone, 

G. D., Svedin, U., Veldkamp, T. A., Vogel, C. & Xu, J. (2001). The causes of land-use and land-

cover change: Moving beyond the myths. I Global Environmental Change, Vol. 11:261-269. 

Lambin, E. F., Geist, H. & Rindfuss, R. R. (2006). Introduction: Local processes with global 

impacts. I Lambin, E. F. & Geist, H (red). Land-use and land-cover change. Berlin, Heidelberg: 

Springer-Verlag.   

Lambin, E. & Meyfroidt, P. (2010). Land use transition: Socio-ecological feedback versus socio-

economic change. I Land Use Policy, Vol. 27:108-118. 

Mather, A. S. (1992). The forest transition. I Area, Vol. 24(4):367-379. 

Mather, A. S. & Needle, C. L. (1998). The forest transition: A theoretical basis. I Area, Vol. 

30(2):117-124. 

MA/Millennium Ecosystem Assessment. (2005a). Ecosystem and human well-being: Current state 

and trends, volume 1. Washington, DC: Island Press. 

MA/Millennium Ecosystem Assessment. (2005b). Ecosystem and human well-being: Policy 

responses, volume 3. Washington, DC: Island Press. 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf


 

 

25 

 

Naturvårdsverket. (2005). Mål i sikte, volym 2. Rapport 6662.                                              

Tillgänglig via: http://www.miljomal.se/  

Norrtälje kommun. (Odaterad). Naturvård i Norrtälje. Tillgänglig via: http://www.norrtalje.se/ 

Norrtälje kommun. (2013). Översiktsplan 2040. Tillgänglig via: http://www.norrtalje.se/ 

Ramankutty, N., Graumlich, L., Achard, F., Alves, D., Chhabra, A., DeFries, R.S., Foley, J.A., 

Geist, H., Houghton, R.A., Klein Goldewijk, K., Lambin, E.F., Millington, A., Rasmussen, K., 

Reid, R.S. & Turner II, B.J. (2006). Global land-cover change: Recent progress, remaining 

challenges. I Lambin, E. F. & Geist, H (red). Land-use and land-cover change. Berlin, Heidelberg: 

Springer-Verlag. 

Rudel, T. K., Coomes, O. T., Moran, E., Achard, F., Angelsen, A., Xu, J. & Lambin, E. (2005). 

Forest transitions: towards a gobal understanding of land use change.  I Global Environmental 

Change, Vol. 15:23-31. 

Rudel, T. K., Schneider, L. & Uriarte, M. (2010). Forest transitions: An introduction. I Land Use 

Policy, Vol. 27:95-97. 

Tierps kommun. (2012). Översiktsplan för Tierps kommun 2010 -2030: 

Miljökonsekvensbeskrivning. Tillgänglig via: http://www.tierp.se/ 

 

SFS 1979:429. (1979). Skogvårdslagen. Tillgänglig via: http://rkrattsbaser.gov.se 

SGU/Sveriges geologiska undersökning. (2015). Kartvisare Jordarter 1:1 miljon.              

Tillgänglig via: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.html  

Skogsstyrelsen. (2006). Strategi för att hantering av skogliga naturvärden i Norrtälje kommun 

(“Norrtäljeprojektet”). Jönköping: Skogsstyrelsen.  

SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. (2002). Skogsdata 2002. Umeå: SLU. Alla SLU:s Skogsdata-

rapporter finns tillgängliga via: http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-

skog/skogsdata/ 

SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. (2009). Skogsdata 2009. Umeå: SLU. 

SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. (2014). Skogsdata 2014. Umeå: SLU. 

SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. (2015). Landarealen fördelad på ägoslag. 1923-2012. 

Tillgänglig via: http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-

skog/tidsserier/1923/1923-data-och-analyser/ 

Southworth, J. & Nagendra, H. (2010). Reforestation: Challenges and themes in reforestation 

research. I Nagendra, H. & Southworth, J. (red). Reforesting landscapes: Linking pattern and 

process. Dordrecht : Springer Netherlands.   

 

Tierps kommun. (2011). Översiktsplan 2010 - 2030. Tillgänglig via: http://www.tierp.se/ 

 

 

 

 

 

http://www.tierp.se/
http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-skog/skogsdata/
http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-skog/skogsdata/
http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-skog/tidsserier/1923/1923-data-och-analyser/
http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/statistik-om-skog/tidsserier/1923/1923-data-och-analyser/


 

 

26 

 

Muntliga källor 

 

Andersson, Kjell. 2015: Skogskonsulent på Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt. 

Intervjuades 2015-05-08 i Norrtälje. 

 

Björk, Lisa. 2015: Kommunarkitekt i Tierps kommun. Intervjuades 2015-04-29 i Tierp. 

 

Carlberg, Björn. 2015: Handläggare på naturvårdsenheten på Stockholms länsstyrelse. Intervjuades 

2015-05-11 i Stockholm. 

 

Eklund, Stefan. 2015: Skogskonsulent på Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlandsdistrikt. Intervjuades 

2015-05-11 i Vallentuna. 

 

Eriksson, Hillevi. 2015: Medarbetare på Skogsstyrelsens nationella policyenhet. Intervjuades via e-

post 2015-05-14 och 2015-05-19. 

 

Fridman, Jonas. 2015: Programchef Riksskogstaxeringen. Personlig kommunikation. 

 

Lindfors, Taija. 2015: Kommunekolog i Tierps kommun. Intervjuades 2015-04-29 i Tierp. 

 

Riksskogstaxeringen, 2015a;b;c: Uppgifter erhållna från Jonas Fridman via personlig 

kommunikation. 

 

Skogskonsulent. 2015: Skogskonsulent på Skogsstyrelsens Uppsala-Västmanlandsdistrikt. 

Intervjuades 2015-05-04 i Uppsala. 

 

Wiklund, Karin. 2015: Handläggare på naturvårdsenheten på Uppsala länsstyrelse. Intervjuades 

2015-05-07 i Uppsala. 

  

 

Elektroniska källor 

 

CBD/Convention on Biological Diversity (2015). History of the Convention. [Hämtad 2015-05-21].  

Tillgänglig via: https://www.cbd.int/history/ 

 

Länsstyrelsen Norrbottens län (2015). Hur mycket skog finns det i Norrbotten? [Hämtad 2015-03-

18]. Tillgänglig via: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/hur-

mycket-ar-skyddat/skyddad-skog-i-norrbottens-lan/hur-mycket-skog-finns-det/Pages/default.aspx 

 

Länsstyrelsen Stockholms län (2015). Naturreservat. [Hämtad 2015-05-20].                      

Tillgänglig via: http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-

NATUR/NATURRESERVAT/Pages/default.aspx 

 

Länsstyrelsen Uppsala län (2015). Naturreservat i Uppsala län. [Hämtad 2015-05-20].     

Tillgänglig via: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/Pages/reservat.aspx 

 

SCB/Statistiska Centralbyrån (2015a). Export för viktiga varuområden enligt SITC. [Hämtad 2015-

04-13]. 

Tillgänglig via: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-

tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/26625/ 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/hur-mycket-ar-skyddat/skyddad-skog-i-norrbottens-lan/hur-mycket-skog-finns-det/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/hur-mycket-ar-skyddat/skyddad-skog-i-norrbottens-lan/hur-mycket-skog-finns-det/Pages/default.aspx


 

 

27 

 

 

SCB/Statistiska Centralbyrån (2015b). Land- och vattenarealer. [Hämtad 2015-05-11].  

Tillgänglig via: http://www.scb.se/MI0802/ 

 

Skogsstyrelsen. (2015). Skogliga mått och enheter. [Hämtad: 2015-05-13]. 

Tillgänglig via: http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Matt-och-

enheter-/ 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Matt-och-enheter-/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Aga-skog/Matt-och-enheter-/


 

 

28 

 

Appendix A 
 
Tabell 1. Produktiv skog per län angett i hektar (Riksskogstaxeringen, 2015). Länen listas i fallande 

ordning efter storleken på den procentuella skillnaden mellan de olika årtalen. 

Län Areal produktiv skogsmark 1925 Areal produktiv skogsmark 2010 Skillnad i % 

Kronoberg 499040 643826 29 

Uppsala 371211 467786 26 

Halland  246005 296291 20 

Västra 

Götaland 1118365 1283520 15 

Örebro 513316 588789 15 

Kalmar 626200 710658 13 

Skåne 326010 368923 13 

Östergötland 577455 634414 10 

Värmland  1223789 1333445 9 

Södermanland 324915 350466 8 

Gävleborg 1369596 1474646 8 

Jönköping 650104 696434 7 

Gotland 128742 132205 3 

Jämtland 2734776 2791832 2 

Dalarna 1950004 1928975 -1 

Norrbotten 3681328 3630800 -1 

Västernorrland 1697947 1668495 -2 

Västerbotten 3134039 3030748 -3 

Blekinge 177126 168755 -5 

Stockholm 315909 291106 -8 

Västmanland 355636 301015 -15 
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Tabell 2. Skogsmark och träd- och buskmark per län angett i antal tusen hektar (Riksskogstaxeringen, 

2015). Länen listas i fallande ordning efter storleken på den procentuella skillnaden mellan de olika 

årtalen. 

Län 2004-2008 2009-2013 Skillnad i % 

Gotland 137 177 29 

Uppsala 467 548 17 

Halland 329 338 3 

Kalmar 780 797 2 

Norrbotten 6819 6862 1 

Västra Götaland 1490 1504 1 

Örebro 638 647 1 

Blekinge 195 194 0 

Dalarna  2401 2393 0 

Jönköping 758 760 0 

Kronoberg 703 701 0 

Södermanland 389 390 0 

Västerbotten 4373 4365 0 

Östergötland 723 725 0 

Jämtland  3956 3877 -2 

Gävleborg  1688 1643 -3 

Skåne 421 409 -3 

Västernorrland 1966 1901 -3 

Värmland 1537 1480 -4 

Stockholm 389 366 -6 

Västmanland 406 338 -17 
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Tabell 3. Produktiv skog per kommun för åren 1985 och 2011 angett i hektar (Riksskogstaxeringen, 

2015). Kommunerna listas i fallande ordning efter storleken på den procentuella skillnaden mellan 

de två perioderna. Den procentuella skillnaden anges endast för kommuner vars medelfel understiger 

30 procent.  

Stockholms län 1985 Medelfel % 2011 Medelfel % Skillnad i % 

Norrtälje 116059 13,4 102148 18,1 -12 

Södertälje 24000 31,4 25581 30,8  

Vallentuna 23866 32,6 22052 37,7  

Värmdö 10598 32,9 18742 31,8  

Österåker 15838 33,9 16686 39,3  

Nynäshamn 11897 38,5 11999 47,5  

Sigtuna 15555 39,4 14916 51,8  

Upplands-Bro 10913 41,9 14039 42,6  

Botkyrka 9422 47,6 6200 63,1  

Haninge 12928 47,6 18017 34  

Nykvarn 8831 48,8 6093 72,5  

Ekerö 5465 50,4 7073 64,3  

Upplands Väsby 4089 58,4 4799 71,3  

Nacka 4491 71,1 2460 57,4  

Huddinge 867 71,2 511 100  

Vaxholm 1261 73,9 734 100  

Salem 1139 100 - -  

Tyresö 92 100 1471 100  

Täby 1083 100 1001 100  

Lidingö 985 100 608 100  

Danderyd - - - -  

Stockholm - - 511 100  

Uppsala län 1985 Medelfel % 2011 Medelfel % Skillnad i % 

Tierp 89686 17,4 115076 18,1 28 

Uppsala 132790 13,7 143726 14,4 8 

Enköping 44133 21,3 45449 24,2 3 

Östhammar 95419 17,2 86224 21,8 -10 

Heby 74990 17,1 66387 24,8 -11 
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Håbo 4929 67,4 8485 44,8  

Älvkarleby 13670 42,3 13733 53,6  

Knivsta 10314 49,3 5714 52,7  

 

 

 

Tabell 4. Skogsmark och träd- och buskmark per län för åren 2005 och 2011 angett i hektar 

(Riksskogstaxeringen, 2015). Kommunerna listas i fallande ordning efter storleken på den procentuella 

skillnaden mellan de två perioderna. Endast de kommuner vars medelfel understeg 30 procent i tabell 7 

inkluderas. 

Stockholms län Skogsmark 2005 Träd/buskmark 2005 Total 2005 

Norrtälje 134652 2393 137045 

Uppsala län    

Tierp 102398 3065 105463 

Uppsala 139964 5168 145132 

Östhammar 107677 1430 109107 

Enköping 39204  39204 

Heby 92936 1343 94279 

Stockholms län Skogsmark 2011 Träd/buskmark 2011 Totalt 2011 

Norrtälje 114985 4482 119467 

Uppsala län    

Tierp 126138 4564 130702 

Uppsala 157285 3833 161118 

Östhammar 99481 491 99972 

Enköping 47718 510 48228 

Heby 76057  76057 

Stockholms län Skillnad i %   

Norrtälje -13   

Uppsala län    

Tierp 24   

Uppsala 11   

Östhammar -8   

Enköping 23   

Heby -19   
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Appendix B 
 
Tabell 1. Definitioner av skogsmark enligt FAO (2010b). 

Skog Annan trädbevuxen 

mark 

Övrig mark Övrig mark med 

trädtäckning 

Mark som omfattar mer än 

0,5 hektar med träd högre 

än 5 meter och en 

krontäckning över med än 

10 procent, eller träd som 

kan nå dessa tröskelvärden 

in situ.  Inkluderar inte 

mark som huvudsakligen 

används för 

jordbruksändamål eller 

stadsbebyggelse. 

Mark som inte klassificeras 

som skog och som omfattar 

mer än 0,5 hektar, med träd 

högre än 5 meter och 5-10 

procents krontäckning; eller 

träd som kan nå dessa 

tröskelvärden in situ, eller 

med en kombinerad 

marktäckning av snår, 

buskar och träd på över 10 

procent.  Inkluderar inte 

mark som huvudsakligen 

används för 

jordbruksändamål eller 

stadsbebyggelse. 

All mark som inte 

klassificeras som skog eller 

annan trädbevuxen mark. 

Mark som klassificeras som 

övrig mark och som 

omfattar mer än 0,5 hektar 

med en krontäckning på 
mer än 10 procent där 

träden kan uppnå en höjd 

av 5 meter vid sin mognad.  

 

 

 

 

Tabell 2. Definitioner av skogsmark enligt Skogsvårdslagen (SFS, 1979:429). 

Skogsmark Träd- och buskmark Skogligt impediment 

Mark inom ett sammanhängande 

område där träden har en höjd av 

mer än fem meter och där träd har 

en kronslutenhet av mer än tio 

procent eller har förutsättningar att 

nå denna höjd och kronslutenhet 

utan produktionshöjande åtgärder. 

Mark inom ett sammanhängande 

område som inte är skogsmark […] 

och som uppfyller minst ett av 

följande kriterier.  

1. Träden har en höjd av mer än 

fem meter och en kronslutenhet av 

mer än fem procent. 

2. Den sammanlagda täckningen av 

träd och buskar högre än 0,5 meter 

är minst tio procent. 

3. Förutsättningarna finns att nå 
gränsvärdena i 1 eller 2 utan 

produktionshöjande åtgärder. 

Samlingsbegrepp för den 

improduktiva skogsmarken och 

träd- och buskmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Appendix C 
 
 

Besökslokaler i Tierps kommun 

 

Lokal 1: Tierps köping 

 

Tierps köping är kommunens största tätort med cirka 5400 invånare och köpingen är ett gammalt 

stationssamhälle (Tierps kommun, 2011). Tätorten består av till största delen låg bebyggelse som 

sträcker sig nordöst och sydväst om järnvägsspåret. På båda sidor av järnvägen är bebyggelsen som 

tätast närmast stationen för att sedan glesas ut längre bort från ortens centrum (figur 1). I de glesare 

områdena en bit ut är gamla jordbruksbyggnader insprängda bland de låga bostadshusen vilket vittnar 

om att Tierps köping expanderat på bekostnad av främst jordbruksmark. När bebyggelsen glesats ut 

och försvinner i nordöst och sydväst ersätts den till största delen av jordbruksmark. I nordväst och 

sydväst är Tierps köping omgiven av främst barrskog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1. Villaområde en bit utanför stadskärnan i Tierps köping. I bakgrunden ses den typiska 

barrskogen som omger stora delar av orten. 

 

 

Lokal 2: Väg 291 mellan Tierps köping och Mehedeby 

 

På vägen till Mehdeby med regionbuss 518 sträcker sig tall- och granskog längs med landsväg 291. 

Att det här är produktiv skogsmark är tydligt då bestånden mestadels är likartade i storlek med liten 

variation (figur 2). Här och var ses kala avverkningsområden där enstaka träd lämnats kvar. Även 

nyplantering av träd förekommer på en del ställen och dessa skogsplättar är då bevuxna med plantor 

av likartat ursprung och ålder (figur 3). Skogen här ägs av Bergvik Skog. 
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Figur 2. Produktiv tallskog längs med väg 291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Produktiv skog med gran i bakgrunden och nyplanteringar i förgrunden. 

 

 

Lokal 3: Månkarbo och Iggelbo naturreservat 

 

Månkarbo är ett litet samhälle med cirka 700 invånare (Tierp kommun, 2011) som ligger i 

klusterliknande formation runt en liten del av Månkarbovägen i södra Tierp. Samhället är omgivet av 

främst jordbruksmark som så många andra mindre orter i kommunen. Cirka 6 kilometer sydväst om 

Månkarbo vid sjön Tämnarens strand ligger Iggelbo naturreservat. Reservatet ägs av kommunen och 

består till största delen av barrskog (figur 4) och lövskog (figur 5). Närmast stranden finns även ett 

mindre våtmarksområde. Iggelbo naturreservat är förutom naturreservat även ett Natura 2000-

område. 
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Figur 4. Barrskog i Iggelbo naturreservat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Lövskog i Iggelbo naturreservat. 

 

 

Besökslokaler i Norrtälje kommun 

 

Lokal 1: Norrtälje stad och Vigelsjö naturreservat 

 

Norrtälje stad är kommunens största tätort med sira 18 000 invånare (Norrtälje kommun, 2011).  

Tätorten har en tydlig kärna men det finns även högre bebyggelse en bit från centrum. Norrtälje stad 

gränsar både i öster och väster till vatten men omges i övrigt av fläckvis områden barr- och blandskog 

och åkermark. Nordväst i direkt anslutning till tätorten ligger Vigelsjö naturreservat som är ett 

kommunalt reservat bildat i första hand som rekreationsområde. Reservatet ligger vid Vigelsjöns 

östra strand och består till största delen av barrdominerad skog (figur 6). Här finns också ett visst 

inslag av löv och reservatet omfattar även en del åkermark. 
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Figur 6. Barrdominerad skog i Vigelsjös naturreservat. 

 

 

Lokal 2: Väg 276 strax söder om Norrtälje 

 

Den produktiva skogsmark som ligger längs med väg 276 söder om Norrtälje ägs bland annat av 

Sveaskog och Skärgårdsskog. Sveaskogs mark utgörs av en blandning av tall och löv och ser ut att 

inte ha brukats på ett tag (figur 7). Det kan eventuellt förklaras med att bolaget är på väg att göra sig 

av med sina skogsinnehav här för att koncentrera sig på Bergslagen (Eklund, 2015). Längs med 

samma väg sågs även ett mindre hygge på mark ägd av Skärgårdsskog (figur 8). Antagligen 

avverkades marken här för ett tag sedan då gräs och trädplantor börjat skjuta upp igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Produktiv skogsmark ägd av Sveaskog. 
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Figur 8. Mindre avverkningsområde på mark ägd av Skärgårdsskog. I bakgrunden syns likartade 

bestånd av produktiv granskog. 

 

 

Lokal 3: Hallstavik 

 

Hallstavik är en av Norrtälje kommuns nordligaste tätorter med cirka 4 400 invånare (Norrtälje 

kommun, 2011). Orten som är Norrtäljes tredje är belägen vid spetsen av den långsmala instickaren 

till Ålands hav och är omgiven av barr- och blandskog. Området nordöst om Hallstavik är även 

riksintresse för vindkraftverk och energiproduktion (figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Vy ut mot nordöstra Hallstavik. I bakgrunden syns angränsande barrskog och vindkraftverk. 
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Appendix D 

 
 
Exempel på frågor ställda vid intervjuerna 

 

Vilken är din roll som på myndigheten? 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Har det skett förändringar i arbetssätt och/eller prioriteringar sedan du började på myndigehten? 

 

Hur arbetar ni med miljömålen, till exembel Levande skogar? 

 

Hur skulle du karaktärisera kommunen/regionen ur ett skogligt perspektiv? 

 

En del skulle hävda att det finns motsättningar mellan skogspolitikens båda huvudmål: 

naturvårdsmålet och produktionsmålet. Hur ser du på det?   

 

Finns det andra typer av markanvändningskonflikter och intressekonflikter i regionen? 

 

Vilka är de största utmaningarna som regionen står inför vad gäller skogen och dess användning? 

 

Vilka prioriteringar har ni vad gäller naturvård? 

 

Berätta lite om hur ni arbetar med områdesskydd. 

 

Hur viktigt är skogsbruket för regionen? 

 

Finns det något intresse för alternativa hyggesfria metoder att bruka skogen på? 
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