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Abstract 
The attitudes towards nature conservation in forestry are based on the individual forest 
owner. The theme of the interviews is the opinion on nature conservation in forestry. 
The purpose of this study is to identify if there is any difference in attitude to nature 
conservation in forestry according to the age of the forest owner. The study discusses 
different factors that affect the private forest owners consideration of nature conser-
vation and give an insight in different generations attitude to nature conservation. Other 
topics that are discussed is if future change of generation will change the consideration 
of nature conservation in Swedish forestry and what is needed to enhance the interest in 
nature conservation among forest owners. 
 
This study is the result of interviews with a number of forest owners in the county of 
Uppsala, Sweden. Totally 17 people were interviewed , both men and women, forest 
owners that live close to their property and owners that live on a distance from their 
forest property. The forest owners that participated in the study are born between 1930-
1965 and have forest properties that range from 30-280 hectares. The forest owners live 
under various conditions and have different aims with their property. 
 
The results show that in general, the forest owners have a positive attitude towards 
nature conservation. The opinions about nature conservation are in general the same 
among forest owners, independent of age. In the future, change of generations in 
forestry will not affect the attitudes towards nature conservation. An open dialogue 
between the authorities and the forest owners is essential to enhance the interest to 
nature conservation. In case of nature conservation, the forest owners need to feel 
participation in the whole process to gain a positive attitude. 
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Sammanfattning 
Skogsägarens syn på naturvård utgår från den enskilda individen och dennes situation.  
Studiens syfte är att klargöra om det finns någon skillnad i hur äldre och yngre skogs-
ägare ser på naturvård inom skogsbruket. Studien tar upp bakomliggande faktorer till de 
enskilda skogsägarnas naturvårdshänsyn samt ger en inblick i olika generationers 
inställning till naturvård. Vidare diskuteras om framtida generationsskiften kommer att 
förändra naturvårdshänsynen inom skogsbruket och vad som krävs för att öka natur-
vårdsintresset bland skogsägarna. 
 
I denna studie har ett antal skogsägare i Uppsala län intervjuats angående deras syn på 
naturvård. Totalt har 17 personer intervjuats, både män och kvinnor, åbor och utbor. 
Skogsägarna är födda mellan åren 1930 till 1965 och har skogsfastigheter som är mellan 
30 och 280 hektar. Varje skogsägare är unik och har skilda förutsättningar och mål med 
sitt brukande av marken. 
 
Studiens resultat visar att skogsägarna generellt har en positiv syn på naturvård. Det 
finns inget tydligt samband mellan skogsägarens ålder och dennes syn på naturvård 
inom skogsbruk. Skogsägarna delar till stor del åsikter kring naturvårdsfrågor oavsett 
ålder. Framtida generationsskiften bedöms inte nämnvärt påverka naturvårdshänsynen 
inom skogsbruket. För att uppnå ett ökat intresse för naturvård, krävs en öppen dialog 
mellan myndighetspersonal och skogsägare. Skogsägarens delaktighet under hela 
processen vid naturvårdsavsättningar är viktig för att uppnå en positiv inställning till 
naturvård.  
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Jag vill tacka alla skogsägare som tackade ja till intervju. Ni möjliggjorde denna studie 
och bidrog med intressanta samtal. Tack till personal på Skogsstyrelsen för hjälpsamhet. 
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Inledning 
Den totala landarealen i Sverige uppgår till 40 miljoner hektar. Av denna utgörs cirka 
65 procent, det vill säga omkring 23 miljoner hektar, av produktiv skogsmark1 (Skogs-
styrelsen 2005). Skogsmarken är fördelad på fyra olika ägoklasser; privata skogar, 
statliga skogar, övriga allmänna skogar samt bolagsskogar (Skogsstyrelsen 2005). Den 
privatägda delen är störst, då ungefär hälften av landets skogsmarksareal ägs av privat-
personer (ibid.). Antalet privata skogsägare i Sverige är cirka 350 000 (Skogsstyrelsen 
2005).  
 
Dagens skogsägare består av en heterogen grupp av människor. Törnqvist (1995) på-
pekar att detta skiljer sig från tiden fram till 1960 då de enskilda skogsägarna i huvud-
sak bestod av lantbrukare. Bland privata skogsägare är det vanligt att ha en kombination 
av skogs- och jordbruksägande (Skogsstyrelsen 2005). Rena skogsgårdar är dock den 
dominerande ägoformen (ibid.). Få skogsägare har idag skog som sin huvudsakliga 
försörjningskälla, endast fyra procent enligt LRF konsult & Swedbank (2008). Skog 
utgör oftast enbart ett komplement till andra inkomster (Törnqvist 1995).  
 
Andelen utbor2 bland skogsägarna har ökat på senare år. Under perioden 1992-2000 
ökande andelen utboägda brukningsenheter från 22 till 34 procent (Hofstedt 2003). 
Ungefär var fjärde skogsägare är kvinna (Danielsson m fl. 2002). Om man ser till den 
geografiska spridningen av kvinnliga skogsägare är den största andelen bosatta i Svea-
land (ibid.). 
 
Ett stort antal generationsskiften väntas inom en snar framtid, vilket kommer att leda till 
en förändrad skogsägarstruktur. Om man ser till åldersfördelningen bland dagens skogs-
ägare är medelåldern fortsatt hög, omkring 70 procent är äldre än 50 år (LRF konsult & 
Swedbank 2008). Andelen skogsägare med en ålder över 65 år är 30 procent (ibid.). 
LRF konsult & Swedbank (2008) anger att inom de närmaste fem åren planerar 15 pro-
cent av skogsägarna att överlåta sin skogsfastighet.  
 
En stor del av den biologiska mångfalden är knuten till skogen. Skogsstyrelsen (2005) 
påpekar att intresset för bevarande av naturvärdena i skogen har ökat i och med att 
hoten mot dessa har uppmärksammats. Skyddet av dessa värden yttrar sig bland annat i 
form av avsatt mark samt generell hänsyn inom skogsbruket (Skogsstyrelsen 2005). I en 
utfrågning bland skogsvårdskonsulenter, som utfördes av Skogsstyrelsen, ansåg hälften 
av konsulenterna att skogsägarna tar en större naturvårdshänsyn i sitt skogsbruk idag, i 
jämförelse med tidigare (Danielsson m fl. 2002). Skogsägarna själva har även den 
uppfattningen att deras skogsbruk drivs med fullgod hänsyn både till miljö och till 
återväxt (ibid.).  

                                                 
1 Produktiv skogsmark, skogsmark som kan producera minst 1 m3 sk/ha och år under beståndets växttid 
(Skogsstyrelsen 2005). 
2 Utbo, skogsägare som bor på en annan plats än där skogen finns (Hofstedt 2003). I detta arbete 
definieras utbor som personer som bor minst 10 mil från sin skogsfastighet samt där skogsfastigheten är 
belägen i en annan kommun än folkbokföringsadressen (egen kommentar). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att urskilja om det finns skillnad i hur äldre och yngre skogsägare 
ser på naturvård och vad detta beror på. Studien fokuseras på följande frågeställningar 
 

- Vilka faktorer är det som styr de enskilda skogsägarnas naturvårdshänsyn? 
- Vilken inställning har den äldre generationen skogsägare till naturvård jämfört 

med den yngre?  
- Kommer framtida generationsskiften påverka naturvårdshänsynen inom skogs-

bruket i Sverige? 
- Hur kan man utifrån skogsägarnas attityd till naturvård verka för ett ökat natur-

vårdsintresse bland dessa? 

Dagens skogsägare samt deras värderingar 
En klar majoritet av dagens skogsägare har förvärvat sin skogsfastighet från förälder, 
syskon eller annan släkting. Skogsfastigheten får i sådana fall ett känslomässigt värde 
eftersom den länkar samman flera generationer (Törnqvist 1995). I allmänhet uttrycker 
skogsägare en vilja att bevara skogen inom familjen eller åtminstone inom släkten 
(ibid.). Hugosson & Ingemarson (2004) anger även att flertalet skogsägare känner ett 
stort ansvar gentemot tidigare och framtida generationer att förvalta skogsmarken.  
Enligt skogsbarometern, som är en årlig undersökning bland skogsägare inom familje-
skogsbruk, har så många som 80 procent förvärvat sin fastighet via familj eller släkt 
(LRF konsult & Swedbank 2008). I samma undersökning kunde man dock observera en 
ökning jämfört med tidigare år av andelen skogsägare som förvärvat skogsfastigheten 
via köp på öppna marknaden (ibid.).  
 
Enligt Lidestav & Nordfjell (2002) är samägande av skogsfastigheter något som ökat 
under 1990-talet och något som förväntades öka ytterligare i framtiden. När deras 
undersökning utfördes 1997-1998 var det 29 procent som var ensamägande, 33 procent 
var delägare tillsammans med make/maka och 34 procent ägde skogen tillsammans med 
en eller flera släktingar. Det är även bland de flerägda brukningsenheterna som andelen 
utboägda fastigheter ökar som mest (Danielsson m fl. 2002). 
 
Idag är det väldigt få skogsägare som enbart stödjer sig på de inkomster som skogen 
inbringar. Enligt Danielsson m fl. (2002) anser 70 procent av skogsägarna att skogen 
bidrar med mindre än tio procent av inkomsten. Nuvarande samhällsutveckling har 
medfört att många skogsägare även har andra sysselsättningar utanför skogsbruket 
(Hugosson & Ingemarson 2004). Denna utveckling kommer leda till att den tradition-
ella, helt självverksamma, skogsägaren kommer att bli en minoritet i framtiden (ibid.).  
 
En trend är att allt färre skogsägare numera är självverksamma inom skogsbruket. Från 
att ha varit rena skogarbetare har istället dagens skogsägare blivit allt mer av förvaltare 
eller planerare (Lidestav & Nordfjell 2002). Det praktiska arbetet i form av avverkning, 
röjning och liknande lejs i flertalet fall bort (ibid.). Ju längre avstånd skogsägaren be-
finner sig från sitt skogsinnehav desto lägre grad av självverksamhet. Hofstedt (2003) 
påpekar att flera studier pekar på detta samband och att utbor till följd av detta är 
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mindre självverksamma än åbor3. Detta gäller för samtliga skogliga åtgärder som 
avverkning, plantering, röjning och gallring (ibid.). 
 
Känslan av att äga skog är något som skattas högt bland skogsägarna. Ungefär en tredje-
del anger att denna känsla är det som betyder mest i själva skogsägandet (LRF konsult 
& Swedbank 2008). Ytterligare en tredjedel framhåller istället skogen som långsiktig 
investering som det viktigaste (ibid.).  
 
Skogsfastighetens storlek har en inverkan på skogens ekonomiska betydelse för hus-
hållet. Uliczka m fl. (2004) anger att ju större skogsfastighet desto viktigare är skogen 
som inkomstkälla. Skogsägarna värderar i många fall värden som rekreation, ved/virke 
för husbehov och boende högre än skogsinkomsten (Lidestav & Nordfjell 2002). Detta 
är särskilt tydligt bland små skogsägare, med brukningsenheter mindre än 50 hektar 
(ibid.). Bland mellanstora skogsägare (50-399 hektar) värderas skogsinkomster och 
friluftsliv/rekreation ungefär lika högt (Lidestav & Nordfjell 2002).  
 
Stjernquist (1997) utförde 1990 en enkätundersökning bland skogsägare. Resultaten 
från denna undersökning visade att en stor del av skogsägarna, 45 procent, hade den 
ekonomiska avkastningen som sitt primära mål och naturhänsyn som ett sekundärt mål 
Synsättet att produktionsmålet och miljömålet ska vara jämställda delades av 24 procent 
av de som besvarade enkäten (ibid.). Sammantaget visade undersökningen att minst en 
tredjedel av skogsägarna som deltog i undersökningen tog hänsyn till naturvärden och 
använde sig av småskaliga brukningsmetoder, som till exempel begränsad eller ingen 
kalavverkning (Stjernquist 1997).  
 
Baserat på skogsägarnas värderingar och målsättningar med brukandet av skogen sär-
skiljer Ingemarson m fl. (2006) fem typer av skogsägare i Sverige. Dessa är traditional-
ister, ekonomer, naturvårdare, ”flermålsägare” samt passiva skogsägare. Den enkät-
undersökning som föranledde indelning i grupper visade att störst andel skogsägare 
placerade sig inom gruppen ekonomer (Ingemarson m fl. 2006). Relativt få placerades 
inom gruppen naturvårdare (174 av 1001). Det som kännetecknar gruppen naturvårdare 
är bland annat att de som tillhör denna grupp oftast är yngre, är bosatta långt ifrån 
skogsinnehavet samt att skogen enbart bidrar till en mycket liten del av deras inkomst 
(ibid.).  

Skogspolitik 
Skogspolitiken formar skogsbruket. Skogsstyrelsen (2005) uttrycker att ”skogspolitiken 
speglar samhällets syn på skogens nyttjande”. Skogen är en viktig råvarukälla och att 
upprätthålla en god och varaktig hushållning av skogen är en av huvudlinjerna inom 
skogspolitiken (Skogsstyrelsen 2005). Den första nationella skogsvårdslagen instiftades 
1903, vilket kan anses som startskottet för den moderna skogspolitiken (Törnqvist 1995, 
Skogsstyrelsen 2005). Skogsvårdslagen tillkom främst för att reglera den överavverk-
ning som man hade börjat observera i landet och innebar en återväxtskyldighet 
(Ekelund & Hamilton 2001). Som en följd av skogsvårdslagens inrättande, bildades 
1905 tillsynsmyndigheten Skogsvårdsstyrelsen (ibid.).  
 
Törnqvist (1995) menar att det som kännetecknat svensk skogspolitik är skoglig 
kontinuitet, att bibehålla skogsmarken. Detta är tydligast i början av 1900-talet då 
                                                 
3 Åbo, skogsägare som bor i nära anslutning till sitt skogsinnehav (Hofstedt 2003). 
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lagstiftningen inom skog främst gick ut på att återbeskoga marken efter avverkning 
(Skogsstyrelsen 2005). Därefter har bestämmelser om vård och skydd av skog samt 
bevarande av miljö- och kulturvärden tillkommit (ibid.).  
 
Tiden fram till 1960 bedrevs ett så kallat bondeskogsbruk i Sverige (Stjernquist 1997). 
Skogen var då främst knuten till jordbruket och bidrog till egenhushållningen. Från 
skogen fick man brännved, virke med mera (Andersson & Hultman 1980). Skogen 
nyttjades även för bete och vissa delar användes till åker och äng (ibid.). Perioden 1960 
till 1990 kännetecknades av ett industriinriktat skogsbruk (Stjernquist 1997). Under 
denna tid drevs en skogspolitik med virkesproduktion i centrum (ibid.). Intentionerna 
var att öka den ekonomiska tillväxten genom att industrin försågs med skogsråvara 
(Stjernquist 1997).  
 
Mot slutet av 1970-talet uppkom två motstridiga intressen, produktion samt naturvård. 
Virkesproduktionen hade börjat sjunka, samtidigt som naturvårdsfrågorna och miljö-
medvetenheten bland allmänheten hade ökat (Ekelund & Hamilton 2001). För att för-
säkra virkesproduktion krävdes åtgärder för ökad tillväxt vilket i sin tur kunde försämra 
naturvärdena (ibid.). I den inledande paragrafen till 1979 års skogsvårdslag kan utläsas 
att ”Skogsmark med dess skog ska genom lämpligt utnyttjande av markens virkes-
producerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkes-
avkastning. Vid skötsel ska hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen” 
(SFS 1979:429). Genom denna formulering kan man utläsa att produktion följaktligen 
var i fokus.  Naturvårdsfrågorna fick ett mycket litet utrymme. 
 
Kring slutet av 1980-talet och början av 1990-talet blev skogsbruket allt mer natur-
anpassat (Skogsstyrelsen 2005). Ökad kunskap om biologiska värden samt 
konsumenternas miljöinsikt var bidragande orsaker till detta (ibid.). Målet att ge miljö-
frågorna större utrymme blev tydligt i och med Regeringens proposition över en ny 
skogspolitik (prop. 1992/93:226). I denna framhölls att skogbruket skulle vila på två 
jämställda mål; miljö samt produktion (ibid.). Ett effektivt skogsbruk med god avkast-
ning skulle kombineras med säkerställande av biologisk mångfald och bevarande av 
livsmiljöer (prop. 1992/93:226). Lagförslaget antogs och medförde att en ny skogs-
vårdslag instiftades. Lydelsen i portalparagrafen i 1993 års skogsvårdslag blev följande 
”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den ut-
hålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid 
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen” (SFS 1993:553). Denna 
portalparagraf ger naturvårdsfrågorna en helt annan tonvikt jämfört med 1979 års 
skogsvårdslag. Från en vag formulering om hänsyn, till värnande om den biologiska 
mångfalden. 
 
Utöver skogsvårdslagen finns det andra nationella bestämmelser som berör skog. 
Sveriges Riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa tillkom efter lag-
förslag från Regeringens prop. 1997/98:145 samt prop. 2004/05:150. Miljökvalitets-
målen ligger till grund för det nationella miljöarbetet och anger de egenskaper som 
natur- och kulturmiljön ska uppnå för att bli ekologiskt hållbar (prop. 1997/98:145).  
Det miljökvalitetsmål som berör skogen benämns Levande skogar. I miljömålet 
Levande skogar kan det utläsas att ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas” (prop. 1997/98:145).  
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Miljökvalitetsmålen är allmänt formulerade och för respektive mål finns därför delmål 
preciserade för vad som ska uppnås. Enligt det första delmålet i Levande skogar ska 
ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogmark undantas från produktion mellan år 
1999-2010 (prop. 2000/01:130). För att uppfylla detta krävs att skogar dels avsätts 
genom formellt skydd (i detta fall naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårds-
avtal) och dels genom frivilliga avsättningar (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005). 
Denna skogspolitik innebär ett ökat egenansvar för skogsägaren. Markägarnas delaktig-
het i målet är stort då 500 000 hektar förväntas avsättas genom frivilliga avsättningar.  
 
Ett annat delmål för Levande skogar är att mängden död ved, arealen äldre lövrik skog 
och gammal skog skall bevaras och förstärkas till år 2010 (prop. 2000/01:130). De åter-
stående två delmålen berör kulturlämningar samt framtagande av åtgärdsprogram för 
hotade arter i skogslandskapet (ibid.).   

Skogsbruk och naturvårdshänsyn 
Naturvård har på senare tid kommit att genomsyra skogsbruket (Skogsstyrelsen 2005).  
Det svenska naturvårdsarbetet inom skog bygger på ett delat ansvar mellan stat och de 
enskilda skogsägarna, den så kallade svenska modellen (Angelstam 2001). Genom att 
spara olika livsmiljöer vid olika typer av skogsbruksåtgärder fullföljer skogsbrukaren 
sitt ansvar (ibid.). Detta kan ske genom att spara enskilda träd, bestånd eller hänsyns-
områden (Angelstam 2001). Statens ansvarsdel är att se till att större sammanhängande 
områden avsätts (ibid.).  
 
Enligt Danielsson m fl. (2002) är 70 procent av skogsägarna positivt inställda till att 
bedriva ett skogsbruk som ger skydd för hotade arter. Däremot är det enbart en tredjedel 
som säger sig vara villiga att utöka sin naturvårdshänsyn i samband med röjning och 
gallring (ibid.). Att utan ersättning, avsätta skogsmark i naturvårdssyfte är något som tre 
av fem skogsägare motsätter sig (Danielsson m fl. 2002). Uliczka m fl. (2004) visade i 
sin studie att den grupp av skogsägare som har mest positiv inställning till naturvård är 
högutbildade kvinnor. De minst positiva består av skogsägare som arbetar med skogs-
bruk samt äldre lågutbildade kvinnor (ibid.). Ett ökat ekonomisk beroende av skogen 
påverkar naturvårdshänsynen negativt (Uliczka m fl. 2004). 
 
Hur mycket av sitt skogsinnehav som skogsägaren är villig att vika för naturvårdhänsyn 
och därmed avstå från att bruka varierar stort. I den enkätundersökning som Lidestav & 
Nordfjell (2002) refererar till var det nio procent av de utfrågade som angav att de inte 
var villiga att avstå någonting alls, detta trots mark- och penningkompensation. 
Ytterligare nio procent ansåg att de utan ersättning var beredda att avstå tio procent av 
sitt skogsinnehav. Om däremot markersättning utgick var 26 procent beredda att avstå 
från att bruka mer än 20 procent av sitt skogsinnehav (Lidestav & Nordfjell 2002). Vad 
som var anmärkningsvärt var att cirka var fjärde skogsägare som svarade på enkäten 
inte visste hur de skulle ställa sig i frågan (ibid.). 
 
Den enskilda markägaren kan i många fall uppleva att formellt skydd av skog 
inskränker dennes frihet att bestämma över sin egendom (Naturvårdsverket & 
Skogsstyrelsen 2005). En tidig och öppen dialog mellan myndighetsperson och mark-
ägare är därför viktigt för att undvika en eventuell konflikt (ibid.). Det finns tre huvud-
sakliga bevarandeformer för skog på privatägd mark, naturreservat, biotopskydds-
område samt naturvårdsavtal.  
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Naturreservat blir huvudsakligen aktuellt när det är frågan om större områden med höga 
naturvärden eller då det finns ett sammansatt område som inkluderar flera olika värde-
fulla naturmiljöer (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005). Biotopskyddsområden 
innefattar mindre mark- och vattenområden (SFS 1998:808, 7 kap. 11 §). I förord-
ningen om områdesskydd (SFS 1998:1252, 5 §) preciseras de prioriterade naturtyper 
som uppfyller biotopskyddskriterier, till exempel alkärr och örtrika sumpskogar. 
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan Skogsstyrelsen och 
markägaren och gäller vanligtvis i 50 år (skogsstyrelsen.se 2009-06-05). Naturvårds-
avtal bygger på att markägaren är villig att ta på sig större delen av naturvårdsansvaret 
själv (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005).  
 
Skogsägaren kan även få sin skogsmark skyddad för naturvårdsändamål i form av 
nyckelbiotop. Enligt Skogsstyrelsen definieras en nyckelbiotop som ”ett skogområde 
som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska 
miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan 
förväntas finnas rödlistade arter” (Niklasson & Nilsson 2005). För den biologiska 
mångfaldens skull är det viktigt att nyckelbiotoper skyddas (ibid.). 
 
Skogscertifiering är ett sätt att visa att skogsbruket bedrivs under former som tar hänsyn 
till miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Skogsstyrelsen (2005) anger att större 
delen av svenskt skogsbruk är certifierat. Det finns två olika certifieringssystem, Forest 
Stewardship Council (FSC) samt Pan European Forest Certification (PEFC). Mer 
information om respektive certifieringssystem finns att läsa på respektive certifierings-
systems webbplats (www.fsc-sverige.org ; www.pefc.se). 

Studieområde 
Studien utförs bland skogsägare i Uppsala län. Studieområdet har först och främst valts 
med tanke på de varierande naturgivna förutsättningar som finns inom länet, se nedan. 
För skogsägarna innebär detta skilda grundförutsättningar för att bedriva skogsbruk, 
vilket i sin tur troligtvis leder till olika syn på brukandet. En annan anledning till valet 
av Uppsala län är att det ligger på ett rimligt avstånd för besök vid intervju. Genom att 
intervju sker genom personkontakt blir intervjuerna mer öppna och flexibla än om de 
sker via telefon.  
 
De kommuner som tillhör Uppsala län är följande; Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, 
Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby, figur 1 (länsstyrelsen.se 2009-03-20). 
Förekomsten av ett flertal större tätorter inom länet medför att skötselåtgärderna inom 
skogsbruket måste anpassas därefter (skogsstyrelsen.se 2009-03-06). Den totala skogs-
marken inom Uppsala län utgör 480 000 hektar (Loman 2008). Ungefär hälften av all 
skogsmark inom länet ägs av privata enskilda ägare, totalt 7 880 skogsägare (ibid.).  
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Figur 1 Uppsala län. Geografisk utbredning samt  
kommunindelning. (länsstyrelsen.se 2009-03-20) 
 
De naturgivna förutsättningarna i Uppsala län skiljer sig åt. I länets södra del kring 
Mälaren finns täta, kalkrika, lerhaltiga marker (skogsstyrelsen.se 2009-03-06). I de 
nordliga samt östliga delarna finns både morän, mo och torv samt lättare leror. Längs 
med kusten råder varierande markförhållanden. I de nordliga delarna av Uppsala län är 
kusten långgrund och flack (Länsstyrelsen 2004. Delar av kusten uppvisar en klippig 
och karg miljö (ibid.). Långsmala fjärdar och sund karaktäriserar länets södra kust-
område. Till skillnad från de nordliga delarna är bottentopografin där brant 
(Länsstyrelsen 2004).  
 
Omkring 60 procent av landarealen i Uppsala län utgörs av skog (Loman 2008). Barr-
skog dominerar även om inslaget av löv är stort i vissa områden (ibid.). Inom länet är 
trädslagsfördelningen 48 procent tall, 41 procent gran samt 11 procent löv 
(skogsstyrelsen.se 2009-03-06).  
 
Få skogområden i Uppsala län är opåverkade av människan. Större delen av skogen är 
kulturpåverkad i någon form (Länsstyrelsen 2004). De skogar som är av naturskogs-
karaktär återfinns främst i blockrika marker (ibid.). Kust- och skärgårdsskogarna har 
även i de flesta fall kvar flera av sina ursprungliga naturvärden då dessa i allmänhet inte 
varit påverkade av rationellt skogsbruk (Länsstyrelsen 2004). 
 
Prioriterade områden för framtida naturvårdsavsättningar benämns värdetrakter. Dessa 
områden bedöms ha större möjlighet att bevara biologisk mångfald på lång sikt jämfört 
med andra områden (Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 2006). I Uppsala län har 19 geo-
grafiska områden föreslagits som värdetrakter, däribland Dalälven i norr (ibid.). 
 
Loman (2008) anger att 12 541 hektar produktiv skogsmark är skyddad som natur-
reservat inom Uppsala län. Totalt finns det 134 naturvårdsavtal samt 172 stycken 
biotopskyddsområden i länet, vilket motsvarar 742 respektive 544 hektar produktiv 
skogsmark (ibid.). Det totala antalet nyckelbiotoper är 1 333 stycken, vilka täcker 4 410 
hektar skogsmark (Loman 2008). 
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Metod 
Vid denna typ av studie finns två huvudsakliga metoder att välja mellan, kvantitativa 
eller kvalitativa. Kvantitativa metoder är tillämpliga om frågeställningen behandlar 
frågor som ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur vanlig” en viss företeelse är. Kvalitativa 
metoder är däremot att föredra om man vill uppnå en ökad förståelse för en viss fråga 
(Trost 1993). Kvalitativa undersökningar ger även personliga och mer utförliga svar 
(ibid.). Holme & Solvang (1991) framhäver fördelen med närhet till informationsskällan 
vid kvalitativa undersökningar.  
 
Vid kvantitativa undersökningar är den statistiska representerbarheten en viktig del 
(Trost 1993). Kvantitativa metoder möjliggör en omvandling av insamlat material till 
siffror och mängder som därefter kan analyseras statistiskt (Holme & Solvang 1991). 
Har man som mål att ange sina resultat i frekvenser eller liknande är därför kvantitativa 
studier att föredra (Trost 1993). Vid kvalitativa studier är det däremot oväsentligt hur 
många som delar en åsikt, uppvisar ett visst beteende eller liknande. Det viktiga är 
istället att finna ett mönster (Trost 1993).  
 
Utifrån ovanstående resonemang, där de två metoderna jämförs mot varandra, valdes 
kvalitativ intervju som metod i denna studie. Denna metod lämpar sig bäst då studien 
går ut på att se frågan ur den enskilda skogsägarens perspektiv och få en djupare 
förståelse för dennes situation.  
 
Det som kännetecknar kvalitativa intervjuer är öppenheten i dialogen. Kvale (1996) 
anger att den kvalitativa intervjun är semistrukturerad. Inga strukturerande fråge-
formulär förekommer, men samtidigt är inte intervjun helt öppen (ibid.). Den kvalitativa 
intervjun utgår från en intervjuguide. Guiden är inte detaljerad utan innehåller ett antal 
teman som bör behandlas under intervjun (Holme & Solvang 1991).  

Insamling av data  
Vid kvalitativa studier är det viktigt att utgå från ett bra urval. Urvalet av intervju-
personer bör vara så varierat som möjligt (Trost 1993, Holme & Solvang 1991). Det 
man eftersträvar är att finna en grupp som inbördes inte är allt för lika. Dagens skogs-
ägare består av en mycket heterogen grupp människor. Det är därför viktigt att de 
intervjuade avspeglar denna heterogenitet. 
 
Samtliga intervjuade i denna studie äger en skogsfastighet i Uppsala län. Skogsägarna 
innefattar både män och kvinnor, åbor och utbor samt olika grad av aktiva skogsägare. 
Arealen på skogsägarnas skogsfastigheter ligger inom spannet 50-300 hektar. De 
intervjuade är uppdelade i tre olika åldersklasser, födda 1929-1944; 1945-1959 samt 
1960-1974.   
 
Skogsstyrelsen bistod med adresslistor över skogsägare som motsvarade ovanstående 
kriterier. Totalt erhölls ett Microsoft Excelark med 1 288 namn. Dessa sorterades upp 
efter ålder och kön. Därefter exkluderades de namn där adress saknades, skogs-
fastigheter som var registrerade som dödsbon samt adresser på ett geografiskt avstånd 
längre än 20 mil från utgångspunkten Norrtälje. De utbor som ingår i studien har sin 
hemadress i Stockholm med omnejd samt Uppsala. 
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Personer att kontakta för intervju slumpades fram med hjälp av random.org (2009-03-
23). Slumpgeneratorn gav ett antal slumpmässiga tal som senare styrde urvalet av 
intervjupersoner utifrån adresslistorna, där varje person hade tilldelats ett nummer. 
Totalt slumpades tio personer per åldersklass och kön ut. Viss justering i urvalet har 
skett i efterhand. Detta för att samordna besöken samt för att öka den geografiska sprid-
ningen bland de utfrågade. Bland dessa kontaktades sedan ett antal, först med brev 
sedan per telefon för förfrågan om deltagande i intervju. Brevet skickades ut ett antal 
dagar innan första telefonkontakt togs, följebrev se bilaga 1. Mot slutet av intervju-
perioden kontaktades även vissa skogsägare direkt per telefon, detta för att fortare 
kunna boka in ett intervjutillfälle.  
 
Inom respektive åldersklass utfördes intervju med minst fem personer. Som stöd och 
hjälpmedel under intervjun användes en intervjuguide. Den intervjuguide som ut-
arbetades för denna studie återfinns i bilaga 2. Ordningen i guiden är ej styrd. De 
intervjuade har själva fått styra samtalet.  
 
Innan själva intervjuarbetet påbörjades utfördes en provintervju. Detta för att säkerställa 
intervjuguidens funktion, bedöma tidsåtgång, ljudupptag etc. Direkt efter genomförd 
provintervju utfördes även dataanalys av materialet. Fakta från provintervjun inkluderas 
i resultatet. 
 
Samtliga intervjuer, förutom en, utfördes i hemmet hos de intervjuade. I undantagsfallet 
skedde intervjun på den intervjuades arbetsplats. Vid två tillfällen närvarade fler än en 
person under intervjun. Anledningen till detta var främst att intervjupersonen kände en 
viss osäkerhet kring sakfrågor som rör skogen och de bruknings- och skötselåtgärder 
som utförs.  
 
De intervjuade äger skogsfastigheter som är mellan 50-300 hektar stora. Väl på plats 
under en utav intervjuerna visade det sig att intervjupersonen enbart ägde 30 hektar. 
Denna persons uttalanden är jämförbara med övriga intervjuade och inkluderas därför i 
resultatet.  
 
Under intervjuerna har diktafon används för att dokumentera samtalen. Fördelen med 
att spela in samtalen är att man slipper anteckna hela tiden under samtalet och kan 
koncentrera sig på själva intervjun. Inspelningen möjliggör även att man kan gå tillbaka 
i materialet gång på gång. Sådant som är svårt att utläsa i enbart anteckningar kan även 
noteras, som till exempel tonfall och ordval. 

Analys av data 
Efter genomförd intervju överfördes röstfilerna från diktafon till dator via USB-kabel. 
Därefter har filerna lyssnats av och transkribering har skett från ljud till text. Vid 
transkribering har större delen av intervjuerna antecknats ordagrant, andra mindre 
väsentliga delar för studien har antecknats mer summariskt. Texten strukturerades 
därefter upp efter samma rubriker som ingår i intervjuguiden, bilaga 2. Slutligen över-
fördes texten till matriser i Microsoft Excel.  
 
Varje huvudområde i intervjuguiden har en separat matris, till exempel en för 
bakgrundsinformation, en för värden förknippade med skogsinnehav och så vidare. 
Matriserna är uppbygga av kolumner högst upp med specifika rubriker för respektive 
område och rader till vänster för varje intervjuperson.  
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För att se vilka rubriker som ingår för varje område se bilaga 3. Intervjupersonens 
uttalanden fördes in i rutorna i matriserna. En genomgång av samtliga matriser har skett 
för att tolka uttalanden och finna mönster bland dessa. 

Resultat 
Totalt kontaktades 33 skogsägare, inklusive provintervjun, angående förfrågan om 
intervju. 17 personer tackade ja till genomförande av intervju och 13 personer valde att 
tacka nej. Tre personer gick ej att nå via telefon och fick uteslutas ur studien. 
 
Sammanlagt utfördes 17 intervjuer med skogsägare inom Uppsala län, varav 6 kvinnor 
och 11 män. Inom åldersklassen födda 1929-1944 utfördes fem intervjuer, inklusive 
provintervjun. Inom åldersklasserna födda 1945-1959 samt 1960-1974 utfördes sex 
intervjuer vardera. Bland de intervjuade är tre stycken utbor, två män samt en kvinna.  
 
Nedan summeras intervjupersonernas uttalanden. För att förtydliga påståenden före-
kommer citat, dessa anges ordagrant. Delar av citat som har uteslutits anges med […]. 
Om mer än en mening har uteslutits anges det med /---/. Egna kommentarer eller för-
klaringar anges inom hakparenteser [text]. 

Bakgrundsinformation 
Den huvudsakliga sysselsättningen bland de intervjuade varierar, men majoriteten är 
eller har varit lantbrukare. Bland lantbrukarna är det flera som även har andra syssel-
sättningar utanför lantbruket. Jordbruksmarken är i många fall utarrenderad. Några av 
de intervjuade har sysselsättningar som helt saknar anknytning till skog till exempel 
arbete som lärare eller sjuksköterska. Inom åldersklassen födda 1929-1944 är samtliga 
pensionärer, bland dessa är det några som fortfarande arbetar en del inom jordbruk. 
 
Ingen av de intervjuade har gått skoglig utbildning, några har dock gått kortare skogs-
kurser eller haft tillägg skog under annan utbildning. Flera av de intervjuade har gått 
lantbruksutbildning, antingen på gymnasial eller eftergymnasial nivå. I övrigt anger 
man att man förvärvat kunskap om skog genom att följa med tidigare generationer i 
skogen. Andra har valt att låta någon utomstående till exempel skogsbolag sköta alla 
skogssköteselåtgärder och är därför inte själva så insatta i skogliga frågor.  
 
Storleken på skogsinnehaven hos skogsägarna varierar från 30 upp till 280 hektar. 
Huvuddelen av de intervjuade äger omkring 100-150 hektar skogsmark. Hur stor andel 
av skogsfastigheten som den intervjuade äger varierar. I ett fall äger man enbart 25 pro-
cent av skogen, i nio fall äger man skogen till hälften och i sju fall är man ensam ägare. 
 
Om man ser till bakgrunden till skogsinnehavet har nästan alla en anknytning till 
skoginnehavet inom släkten. Flertalet har övertagit föräldragård med tillhörande skog. 
Bland de intervjuade finns två undantagsfall där skogsägaren saknar anknytning till 
skogsinnehavet. I det ena fallet har man flyttat ut till landet och köpt fastighet med till-
hörande skog. I det andra fallet har man sedan tidigare ett fritidshus på marken och har 
köpt omgivande skog. 
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Hur många år man har ägt sin skog varierar stort bland de intervjuade. Från nyblivna 
skogsägare som enbart ägt skog i ett till tre år, till de som ägt och brukat skog i 35 år.  
Samtliga skogsägare, förutom utborna, har sitt skogsinnehav antingen i nära anslutning 
till boningshuset eller inom två till tre kilometer. För utborna ligger skogsinnehavet 10-
12 mil från bostaden. Av de 17 intervjuade äger tre stycken skog även utanför Uppsala 
län.  

Värden förknippade med skogsinnehav 
Flertalet av de intervjuade anger att deras skogsinnehav väcker positiva känslor på ett 
eller annat sätt. Själva ägandet av skog ger till exempel tillfredställelse. Bland de 
intervjuade är det flera som uttrycker känslor som förknippas med avkoppling och 
frihetskänsla.  
 

För mig personligen så är det ett livsvärde, jag tycker om naturen och skulle inte klara mig 
utan den. (Kvinna född 1950) 

 
Att gå ut i skogen ger även ett välbehövligt miljöombyte från vardagen: 
 

Det stora värdet som jag tycker att det är [paus]. Jag jobbar ju i industrimiljö, och då tycker 
jag att det är väldigt skönt på helger eller någonting att gå ut i skogen och jobba lite där, det 
är avkoppling. Det är väl det stora värdet, plus att man kan få några kronor i inkomst också.  
(Man född 1960)  

 
 

Några av de intervjuade framhåller känslan av att vara del av generationer som ett av 
värdena med att äga skog: 

 
Skogen har funnits inom släkten sen mitten av 1800-talet, så det är ju jättekul att ha kvar. 
Men nu har vi allting i sin helhet och det är ju jättehäftigt, det där är våran skog. Sen så 
känner man att man är del i generationer och släkt. (Kvinna född 1961) 

 
 
Skog har ett ekonomisk värde. För många är skogen ett kapital, en buffert, om man kan 
ta pengar ifrån vid behov. Andra menar att skog är en bra placering av pengar som på 
sikt kan ge ekonomisk tillväxt. En man född 1938 framhöll att skogen främst var värde-
beständig, vid finansiella kriser drabbas skogen enbart temporärt, men dess värde 
sjunker inte. Det är framförallt lantbrukarna som framhäver skogens ekonomiska värde. 
De personer som äger lantbruk anger att skogen i många fall är en nödvändighet för att 
få verksamheten att gå runt. Ingen av de intervjuade anser sig dock helt beroende av 
skogens inkomster. 
 

/---/ sen är det naturligtvis ett ekonomiskt värde, det är ett sätt att förvalta pengar, mycket 
bättre än bank. (Kvinna född 1950) 
 
Skog är bra att ha. Det är inte bara bra att ha, det ska ingå skog i en riktig fastighet. För mig 
är en riktig jordbruksfastighet, det är med jord, skog och djur. Det ska vara så, är min åsikt. 
Då har man jordbruk att leva på, växtodling, man har djuren och så har man skogen. Tre 
ben att stå på. Det är inte lågkonjunktur på alla tre samtidigt jämt, förhoppningvis är det 
någonting som går bättre än det andra. (Kvinna född 1965) 
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En person uttryckte att han ägde skog enbart av strikt ekonomiska skäl: 
 

Jag är inte riktigt lagd åt det hållet [naturvård], utan det är strikt ekonomiskt. Visst det är bra 
att ha skog, trevligt och så vidare, men absolut ingen jakt eller nåt sånt, inga direkta 
rekreationsvärden som vi tycker i alla fall. Det är en inkomstkälla. (Man född 1962)  

 
Några av de intervjuade anser att skogens ekonomiska värde inte är så stort. De som 
anser detta återfinns främst inom åldersklassen födda 1945-1959. Dessa menar att 
kostnaderna som förvaltande av skog innebär är ungefär lika stora eller större än de 
inkomster som skogen ger.  
 

Ekonomiskt, tycker jag inte att det är så stort värde. Det är mera överskattat tycker jag, det 
är mycket kostnader också att sköta det där och hantera. (Man född 1953) 
 
Man tycker då när man säljer skog då, det blir mycket pengar då. Men så börjar man räkna 
bakåt, du har köpt mark då [paus] första 40 åren i produktion utav skog, så är det bara 
utgifter, du har ingen inkomst då. Efter 40 år, då tror jag att man kan göra en liten vinst, på 
sista gallringen. Sen ska det då stå tills det är 80-100 år och då får du mycket pengar 
tycker du. Så börjar man titta bakåt. Du har haft kapital bundet i 100, du har lagt ut massa 
jobb och pengar för det där. /---/ Sett till driften tror jag inte att det blir så många spänn 
över. (Man född 1941) 

 
 
Nyttigheter som svamp och bär värdesätts bland skogsägarna. Detta framhölls främst i 
åldersklassen födda 1945-1959. Ett annat värde är jakt. Personer i samtliga ålders-
klasser framhäver jaktens värde. Samtliga i åldersklassen födda 1960-1974 angav jakt 
som ett av värdena med att äga skog. Dessa jagar antingen själva eller har familje-
medlemmar som jagar. En utav de intervjuade framhöll även det ekonomiska värdet 
med jakten i och med att han arrenderar ut jakträtten.  
 
Kulturvärden inom skogsinnehavet är något som skogsägarna till synes inte verkar vara 
så insatta i. Några vet om att det finns fornlämningar på deras mark men inte så mycket 
mer.  

Mål med skogsinnehav 
Förvaltande samt skapande av välskötta skogar är de två vanligaste målen som uttrycks 
bland de intervjuade. Målet är att förvalta skogen vidare och få en frisk skog med god 
tillväxt. Definitionen för välskött skog skiljer sig åt mellan de olika personerna. För 
vissa syftar välskött på en skog som är välskött ur produktionssynpunkt, rätt utförd 
röjning och gallring och så vidare. En väl framkomlig skog är något annat som 
inkluderas i begreppet välskött. Andra framhäver det estetiska. 
 

Att det ska växa, rulla, avverkas, roteras till generationer så länge vi kan tänka så. Så har 
det varit, det är det som är målet. Ett jämnt uttag. (Kvinna född 1942) 

 
Förvalta till nästa generation. Att det ska finnas kvar. Inte bara för dom [barnen], utan för 
alla andra med. Att det ska finnas skog kvar tycker jag är viktigt. (Kvinna född 1947) 

 
Målet är att ha en fin skog som är välskött. Där det är en bra blandning av trädslag och 
ålder. Jag vill ha en mer naturlig skog. Dom där granplantagen längs vägarna, dom är ju 
urtråkiga [paus]. Och att det inte ligger massa vindfällen överallt som man inte snubblar 
över, utan att man ska kunna ta sig fram. (Kvinna född 1961) 
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Personer i de två åldersklasserna födda 1929-1942 samt 1960-1974 har som ett av sina 
mål att få god avkastning och kunna tjäna pengar på skogen. Däremot är det ingen i 
åldersklassen 1945-1959 som anger detta som ett av sina mål. Andra mål som man 
uttrycker rör själva skogsbestånden som ökat lövinslag eller skapa en bättre ålder-
fördelning. 
 
En av de intervjuade uttryckte att man inte kan eller bör ha några specifika mål med sitt 
skogsinnehav: 
 

Det är ingen idé att ha några mål, skog ska inte ha några mål. Staten säger vad du ska 
göra. Vädret säger hur det blir. Sen är det, vad marknaden är om 100 år, vad vet du om 
det? /---/ Vad man odlar i skogen tror jag inte har någon betydelse, för den dag, när du ska 
avverka det där, det är då [paus] vad som är efterfrågan på då. (Man född 1941) 
 

Brukandet av skogen 
Markförhållanden och trädslagsfördelning skiljer sig åt mellan de intervjuades skogs-
innehav. Från blockmarker och väldigt steniga områden till slätter; från typiska bond-
skogar med inslag av lövträd och enar till stora homogena planterade skiften. Några av 
de intervjuade har även strandskogar vid kusten med mycket berg och hällar. Samtliga 
intervjuade har huvudsakligen barrträd på sin mark samt mer eller mindre stort inslag av 
lövträd.  
 
Då det gäller självverksamhet anger flertalet att de röjer och gallrar själva. I ålders-
klassen födda 1929-1944 är det däremot enbart en person som fortfarande arbetar en 
del själv. De övriga fyra har tidigare utfört skogsskötselåtgärder själva, men har på 
grund av åldern samt tidsbrist valt att överlåta det arbetet till skogsbolag eller 
entreprenörer. 
 

Ja, vi gör det mesta själva, inte slutavverkning. Röjer, gallrar. /---/ Slutavverkningen gör vi 
inte, den har vi alltid lejt bort, det är för stort och tungt och vi har inte maskiner så att vi 
klarar av. Det är för dyrt att skaffa såna maskiner. Men annars röjt och gallrat det har vi 
gjort själva jämt, planterat och sånt. (Kvinna född 1965) 

 
 
Då det gäller avverkning var det enbart en person som har egna maskiner och utför det 
själv, denna person tillhör åldersklassen födda 1960-1974. Övriga tar hjälp av skogs-
bolag eller entreprenörer vid avverkning. En utav anledningarna till att man överlåter 
större skogsåtgärder till skogsbolag eller entreprenör är att dessa utför arbetet mycket 
snabbare och effektivare. Detta utrycks tydligt i nedanstående citat: 
 

Det är sådana enorma skillnader, jag kommer ihåg när jag var liten när en man på en vinter 
[paus] vad han gjorde på en hel vinter, det gör dom på bara några timmar alltså. Vi har 
avverkat nu, 2000 kubik gjorde vi förra veckan och det gjorde dom det på fyra dagar. Sen 
gör dom det så mycket bättre. Det är datoriserat så det sköter datorn alltihopa i den 
maskinen hur den är programmerad. (Man född 1938) 
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Något som är intressant är att en person har valt att plockhugga sin skog, vilket är 
väldigt ovanligt numera. Denna person ogillar det moderna skogsbruket: 
 

Jag är inte pigg på att ha helt rent. Vill gärna plocka lite varje år. En del år blir bara lite ved, 
en del år lite mer. Sköter det själv. Skogen tar aldrig slut om man tar lite grann. Har en 
granne, han tog in entreprenör och avverkade allt. Plöjde ned allting, finns inte en pinne 
kvar. Det är jag inte pigg på, utan knallar lite varje år. Dom här markerna tycker jag är 
lagom att plocka, plockhugga. (Man född 1960) 

 
 
Skogsvårdslagen är något som skogsägarna inte känner sig särskilt påverkade av. Det är 
regler som man accepterar och följer. De intervjuade utrycker att den inte medför några 
konflikter med deras personliga intentioner med brukandet.  
 

Påverkas av skogsvårdslagen? Det gör vi ju på ett vis, men inte på något sätt som gör det 
jobbigt. Men vi får inte göra en föryngringsavverkning utan Skogstyrelsens tillåtelse, 
anmälan och så [paus] får man vänta på att man får det. Funkar jätte bra. Jag tycker att det 
är bra, för det finns ju dom som skövlar och så ska vi inte ha. Det är befogat. Det är rätt så 
uppstyrt i skogen, men det funkar bra, förnuftigt gjort på nåt sätt. (Man född 1938) 

 
En person påpekade att han tycker att skogsvårdslagen inte ger några direkta 
restriktioner. Lagkraven är för låga: 
 

Skogsvårdslagen? Nej, nej, mycket i skogsvårdslagen är väl ganska tandlöst. Den är snäll 
den. Var alla lagar så snälla, så vore det ingen fara, då kunde man göra hur som helst, 
efter vad jag fattar det i varje fall. I och med att jag inte har kommit i kontakt med den. Nej, 
det är bara att köra på, för den som vill. (Man född 1948) 

 
 

Samtliga intervjuade har en skogsbruksplan4 över hela eller delar av sitt skogsinnehav. 
Hur pass aktuell planen är varierar dock. Skogsbrukplanen ger enligt skogsägarna god 
överblick över skogen och gör det lättare att planera skogsskötselåtgärder. De som valt 
att inte uppdatera sin plan anser att de har god kännedom och överblick över sin skog i 
alla fall. Hälften av de utfrågade i åldersklassen födda 1945-1959 har en grön skogs-
bruksplan5. I de andra två ålderklasserna är det en person i vardera klass som har en 
grön plan.  

                                                 
4 Skogsbruksplan, utgör ett hjälpmedel för planering och förvaltning av skogsinnehavet. 
Skogsbruksplanen beskriver skogsfastigheten både i siffror och ord samt med en tillhörande karta 
(Skogsstyrelsen 2005). I skogsbruksplanen finns åtgärdsförslag för de olika bestånden som ingår i 
fastigheten (ibid.).  
5 Grön skogsbruksplan, i denna skogsbruksplan är alla bestånd klassificerade med långsiktiga mål 
(Skogsstyrelsen 2005). Klassificeringen baserar sig på vilka värden ett bestånd har eller vilka det kan 
tänkas få i framtiden (ibid.). De olika målklasserna är produktionsmål med generell miljöhänsyn (PG), 
produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn (PF), naturvårdsmål med skötsel (NS) samt naturvårdsmål 
med orördhet (NO) (Skogsstyrelsen 2005).  
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Naturvårdshänsyn inom skogsbruket 
De intervjuade anser att det är bra att det avsätts skog för naturvårdsändamål. Det finns 
en enighet bland skogsägarna att detta är nödvändigt för att bevara den biologiska 
mångfalden. Däremot skiljer sig åsikterna om var dessa områden bör avsättas, hur stora 
de ska vara, vad som är rimlig ersättning och så vidare. 
 

För mig är det ganska naturligt att försöka tillvarata. Ser ingen större konflikt i att försöka 
ordna en skog som stöttar en viss mångfald. /---/ Sen är det kul att spara några stora träd 
här och där, däribland löv, inte bara för mångfalden utan även för det estetiska. Det är 
kombinerat det där, jag ser ingen konflikt. (Man född 1942) 

 
Två personer framförde värdet i att bevara naturskogsområden för dess ursprunglighets 
skull: 

 
Jag är egentligen inte mycket för det här moderna skogsbruket där man liksom bara ser det 
som en produktionsplats. Jag gillar urskog. Så jag tycker att det är bra, att det finns kvar 
miljöer där det får bli som det blir, där inte människan är med och styr så mycket. Sen så 
kan väl man diskutera hur stora områden det ska vara överallt. (Kvinna född 1947)  

 
Jag tycker det är bra, att bevara en gammal natur och försöka ha kvar någonting. Annars 
så förädlas ju allting och förändras och moderniseras. Därför är det bra att behålla lite på 
något vis, att så här var det från början även fast kanske inte det passar in i dagens sam-
hälle. Man måste ha kvar en förankring till vad allting kommer ifrån. (Kvinna född 1961) 

 
 
De negativa åsikterna kring naturvård och avsättningar berör främst ersättningsnivån 
samt fråntagandet av brukningsrätten. Det är framförallt i ålderklassen födda 1929-
1944 som det finns en negativ ton mot naturvårdsavsättningar. I övriga åldersklasser är 
det mer blandat, flera personer har både positiva och negativa åsikter angående 
naturvård. 

 
Biotopskydd? Det är konfiskering!  Det som retar mig mest är det att här kan en människa 
gå ut på min skog, dom har inte talat om att dom ska gå och inventera eller någonting, jag 
fick inte vara med och sen bäst var det är så kommer det ett papper som säger att din skog 
är biotopskyddat område, den ska inte avverkas. I och med att det är det, då behöver jag 
inte göra mer, för den skogen går inte att sälja. För alla skogsbolag som är certifierade kan 
inte köpa det. Jag kan hugga ner den och göra ved utav, göra plank och försöka sälja. Men 
att sälja till skogsbolag och så, så att det är affär, det går inte. Så den är konfiskerad. (Man 
född 1941) 

 
Privatägare har väl i allmänhet sett till naturens bästa. Sen då helt plötsligt att inte få göra 
det som dom hade planerat eller något i den stilen [paus]. Inte få sköta sin skog som hade 
tänkt. Man får gå dit och titta på den, men inget mera, det tycker inte jag är riktigt schysst. 
Men det har ju alltid skötts ordentligt om jag förstår. Och det fortsätter väl dom som är vana 
med det. (Kvinna född 1930) 

 
Just fråntagandet av rätten att själv bestämma hur skogen ska brukas är en orsak till att 
man ställer sig negativt till att områden avsätts på ens mark. Känslan av att inte få 
bestämma själv är något som upprör: 

 
För jag vill äga min skog själv, jag vill göra vad jag vill i min skog, jag vill ha rätt till det! 
(Kvinna född 1965) 
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En av de intervjuade menar på att folk medvetet förstör naturvärden i rädsla för att bli 
av med sin skog: 
 

Men däremot, vi [familjen] har ju mycket skog och vissa områden som det finns såna här 
lavar på och det tycker jag är ok. Men det känns lite fel så här när man har känslan, ”shit 
här börjar det komma mycket lavar, det måste vi ta bort annars kan det bli omhändertaget”. 
Den känslan finns hos folk, det vet jag. /---/ Fanns inte det att staten tog, då får ju det vara 
kvar. Folk blir rädda, då går man ju dit och tar bort det eller så gallrar man ur så att det inte 
får vara så där tätt eller någonting för det måste komma in luft så att det inte blir så mycket 
lavar för då kan vi bli av med våran skog. Det är så. (Kvinna född 1965)  

 
En annan anser att naturvårdshänsynen på senare tid har blivit överdriven: 
 

Jag tror att det är lite för överbeskyddat. /---/ Det är lite för daltigt. Jag tror att mycket klarar 
sig mycket väl ändå. (Man född 1963) 

 
 
En orsak till att man är negativ mot naturvårdsavsättningar är att man menar att det är 
skogsägarna själva som har byggt upp värdena i skogen. Det borde i sådana fall vara 
bättre att de fick fortsätta bruka marken än att den bara får stå helt orörd. 
  

/---/ För har dom skött den [skogen] i 50 år och det är så fint, då måste ju dom få fortsätta 
sköta han på samma sätt. För det är ju de dom har gjort, det är ju därför som det är så fint. 
Men då blir det helt hastigt biotopskyddat och naturreservat och då får dom inte gå ut och 
ta ens julgran där knappt. Det tycker jag är helt fel. (Kvinna född 1965) 

 
 
Att naturvårdshänsyn kostar pengar är något som tas upp. Mindre skogsägare anser att 
man inte har råd att spara mark för naturvård eller att man åtminstone vill ha ersättning 
för att göra det. 
 

Jag är inte så insatt i det där egentligen [naturvårdsavsättningar]. Det är väl bra, det är klart 
att det är bra om man är rädd om naturen, spar växter och sånt. Så beror det på hur mycket 
det kostar, vid avverkningar och sånt om man ska tänka på all miljö, det blir väl lite kostnad. 
Det får man ta. (Man född 1953) 
 
Det är krasst, det är några få idealister som kan stå på högen och säga det här gör jag 
gratis för att det är mitt intresse och för att det är någonting som gagnar alltihopa. Men de 
flesta har inte råd att göra så, utan de är tvungna att ha någorlunda vettig ersättning för det 
man håller på med. (Man född 1962) 

 
 
Ytterligare en sak som vissa skogsägare upplever är att stat och bolag inte tar tillräckligt 
med ansvar för naturvården: 
 

Jag tycker att när dom har tagit tio procent av våran skog nästan. Då tycker jag att då har vi 
gjort vårat när det gäller miljön. För när bolagen avsätter tio procent av sina skogar och när 
staten avsätter tio procent av sina, när dom är uppe i det, då kan jag börja tänka igen. Men 
före det, då skiter jag i det. För dom är inte ett dugg bättre än oss [privata skogsägare] när 
det gäller miljö och sånt där. (Man född 1941) 
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Dialogen mellan skogsägaren och myndighetspersonalen är viktig. Skogsägarna fram-
häver att man gärna vill få klarhet i varför avsättningen är nödvändig, vad den innebär 
och vad man får och inte får göra inom skyddet. 

 
Jag tycker att det är ok om man kan föra en dialog om vad man får göra och inte göra. /---/ 
För jag har förstått det på de andra, att man plockat bort den biten [biotopskyddet] och sen 
har man inte fått rört det överhuvudtaget någonting. Det är väl det som för ägarna har känts 
som om dom blir av med marken. Men det är ok om man kan ha en dialog. Då tycker jag att 
det funkar bra. (Man född 1960) 
 
Om avsättningar på egen mark? Kan tänka mig, under förutsättningen att jag själv är över-
tygad över att vederbörande har gjort en riktig bedömning. Jag ser ingen motsättning i mina 
strävanden när det gäller skogsskötseln i harmoni med miljön. Däremot vill man väl gärna 
sköta sin skog själv. Om de synpunkter man får in är korrekta har jag inga problem med att 
anpassa verksamheten till det. Finns fog för det man påstår. (Man född 1942) 

 
En person som hade ett biotopskyddsområde på sin mark var framförallt missnöjd med 
informationen inför skyddet: 
 

Först och främst vet man inte vad det handlar om. Så det är ju ingen information, dom 
kommer inte ut och säger att det här är det, utan du får ett papper bara. Sen, om man ska 
få någon fart på det där då, då måste man själv ta kontakt. Dom har ju sagt att du får inte 
avverka det där. Avverkar du, då måste du meddela det. Före man avverkar då, då händer 
ju ingenting, det är först då som dom börjar kvickna till. Sen beror det på hur Staten, att 
dom har pengar att köpa in för det året. (Man född 1941) 

 
 

På frågan vad skogsägaren själv har avsatt för naturvårdsändamål är det i många fall 
enbart impedimenten som man inte rör. Enstaka träd lämnas även. En uppfattning bland 
flera av skogsägarna är att skog som är värdefull ur naturvårdssynpunkt enbart består av 
gammal skog. Det är flera som anger att de inte har sparat något speciellt för naturvård 
eftersom det inte äger någon sådan gammal skog. 
 

Naturvårdshänsyn? Nej vi har inga sådana marker, har ingen sån gammal skog någon-
stans. Det är bara att låta det stå ett tag till så blir den gammal, då kan det bli naturskydd. 
(Man född 1938) 

 
 
De personer som har avsättningar för naturvårdsändamål inom sitt skogsinnehav är i 
allmänhet positivt inställda till detta. En av de intervjuade har två större naturvårdsavtal 
på sin mark. Denne har enbart haft positiva erfarenheter av naturvårdsavtalen, både 
inför och efter upprättande av avtal. Två av de intervjuade har naturreservat på sin egen 
mark. I det ena fallet är det dock inte fråga om skogsmark utan betesmark och i det 
andra en mosse med omgivande skog. 
 

En del av vår mark har blivit naturreservat. En mosse som tydligen var jätteintressant just 
för att det var så gammal natur där som har fått stå. Det är också lite roligt. Den får ju stå 
som den är då, det är inte vi som sköter om den delen, men samtidigt är det kul att det just 
finns något sånt där.  Det var också en ekonomisk fråga, men samtidigt, vi har ju jakträtten 
kvar. Vi var bara glada, vi fick en klumpsumma pengar istället som vi också behövde. 
(Kvinna född 1961) 
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Åsikterna angående skogscertifiering varierar. Vissa har funderingar på att certifiera sin 
skog medan andra anser att det bara krånglar till brukandet eller att standarden är på för 
låg nivå. En person trodde att i framtiden kommer alla skogsägare att följa den standard 
som ingår i certifiering. De som certifierar sin skog idag är enbart föregångare till något 
som om några år kommer bli allmängiltigt. En person uttryckte att det är dåligt att man 
kan missköta sin skog och sedan få samma skog certifierad: 
 

/---/ Men jag tycker att, jag har lite synpunkter på det, det är därför vi inte skrev någonting 
nåt avtal eller så. Om du då har gjort massa dumma saker på din [mark], du har dikat ut 
myrar och kärr som överhuvudtaget man inte ska röra och sen går man in efter det och får 
en certifiering på det. Helt sjukt alltså tycker jag. Därför gjorde inte vi det, för det är inget 
värde i en sån grej. (Man född 1948) 

 
En annan person ställde sig frågande till om certifieringen verkligen ger någon effekt ur 
naturvårdssynpunkt: 
 

Jag tycker att alla såna där [certifieringar], ja kanske syftet är bra men det krånglar till allt.  
/---/ Fast troligtvis är det bara till att fylla i ett papper, tittar man i skogen så är det ingen 
skillnad utan det är en formalitet på ett papper. (Man född 1953) 

 
Fyra av fem personer inom åldersklassen födda 1929-1944 var negativt inställda till 
certifiering. Den femte personen menade att den skogsbruksplan som fanns över skogen 
möjliggjorde certifiering i framtiden, men personen själv visste inte riktigt hur han 
skulle ställa sig i frågan. Inom gruppen födda 1945-1959 var det flera som var dåligt 
insatta skogscertifiering, antingen kände man inte till vad det var eller så hade man 
enbart läst eller hört talats om det. Inom åldersklassen födda 1960-1974 var det en av 
de intervjuade hade skog som var certifierad enligt PEFC. Anledningen till certifiering 
var att det skogsbolag man anlitade gav rådet att certifiera skogen. Att få extra betalt vid 
avverkning var en morot. Tre personer inom samma åldersklass (1960-1974) sa att man 
funderar på att certifiera sin skog. 
 
Den information och rådgivning som skogsägarna får angående naturvård anses god. 
Många uttrycker även att det är upp till den intresserade att själv söka informationen. 
Tillgängligheten på information är det inget fel på. De som även driver lantbruk menar 
att informationsflödet är större på lantbrukssidan jämfört med på skogssidan. En av 
intervjupersonerna framförde även att denne skulle vilja få mer information om skog, 
till exempel i form av ett månatligt nyhetsbrev: 
 

Den enda information som jag brukar få [paus] jag får ju från länsstyrelsen. Det skickas ju 
ut lite blad då och då om nya [paus] vad som gäller om betesmark och så, men inte så 
mycket om skogen. Mest jordbrukssidan, varannan månad eller någonting brukar det 
komma ut ett informationsblad nya bestämmelser och så, det har jag faktiskt saknat lite på 
skogssidan. Att man kunde få ett utskick från Skogsstyrelsen. (Man född 1960) 
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Framtidsutsikter 
Få av skogsägarna som ingår i studien har planerat inför framtida generationsskifte. 
Enbart två personer har bestämt hur generationsskiftet ska utföras och vem som ska ta 
över, båda inom åldersklassen 1929-1944. I övriga fall är frågan angående vem som 
ska ta över skogsinnehavet en fråga som man valt att skjuta på framtiden. Framförallt är 
det skogsägare inom åldersklassen född 1960-1974 som är mest osäkra på vem som ska 
ta över. Flertalet av de intervjuade har dock önskan om att behålla skogen inom familj 
eller släkt. Enbart en person kan tänka sig att sälja till någon utanför släkt och familj. 
Denna person saknar personlig anknytning till skogsfastigheten och har förvärvat 
skogen genom köp på öppna marknaden. 
 
De som är mest intresserade av att utvidga sitt skogsinnehav är personer i åldersklassen 
född 1960-1974. Problemet som de upplever är dock att skogsskiften sällan blir till 
salu. I andra fall omgavs nuvarande skog av bolagsskog vilket hindrar dem från att köpa 
skog i närheten av bostaden. 
 
När det gäller det framtida brukandet av skogen är flertalet inne på att inte göra några 
större förändringar utan fortsätta som man gjort tidigare. Detta är speciellt tydligt inom 
åldersklassen födda 1945-1959.  
 
På frågan angående framtidsutsikter för skogen är det flera som nämner bioenergi. Flera 
av skogsägarna tror att bioenergi kommer att bli en framtida inkomstkälla.   
 

Det enda jag vet är att energi det behövs och kommer alltid behövas. Och mer och mer tror 
jag att den där bioenergin kommer att behövas. För oljan tar ju snart slut och kärnkraft, det 
får man hoppas att dom slår igen. Så jag tror att bioenergi är det som det kommer att bli. 
(Man född 1941) 
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Diskussion 
Metod 
Det är flera som anser att kvantitativa metoder är att föredra framför kvalitativa. Genom 
att resultaten kan anges med konkreta värden blir de mer lättförståeliga och ses därmed 
som mer tillförlitliga jämfört med kvalitativa resultat (Trost 1993). I denna studie finns 
inget behov av exakta värden eller statistisk representerbarhet. Om studien hade utförts 
med kvantitativa metoder hade inte samma nyanserade och mer uttömmande svar 
kunnat uppnås.  
 
Intervjuerna har fokuserat kring frågeområden istället för styrda frågor, vilket har givit 
möjlighet att anpassa frågorna till den intervjuade samt att justera frågorna efter hand. 
Däremot kan den flexibilitet som uppstår vid en kvalitativ intervju vara negativ 
(Solvang & Holme 1991). Detta eftersom det kan försvåra jämförelser mellan de 
enskilda intervjuerna. Denna negativa effekt bedöms marginell för denna studie. 
 
Andelen personer som tackade ja till att delta i studien var cirka 60 procent. De personer 
som valde att tacka nej till att delta gjorde detta av olika anledningar. För det första var 
det olyckligt att de veckor då intervjuerna var inplanerade inträffade mellan påsk och 
valborg. Detta medförde att många antingen var bortresta eller hade mycket att göra 
inför eller efter ledigheten. Tidsbrist var ett av skälen till att man tackade nej till att 
delta. I några fall hade man mindre antal hektar än vad som stod i uppgifter eller så ägde 
man inte skog längre och var därför inte aktuella för intervju. Andra tackade enbart nej 
utan att ange någon orsak till varför. Något som kan tilläggas är att de som valde att 
tacka ja till medverkan i studien möjligtvis är mer positivt inställda till naturvård, än de 
som valde att tacka nej. 
 
I studien ingår en provintervju, information från denna inkluderades i resultatet. Det 
som framkom under provintervjun ansågs ha en sådan kvalitet att det kunde ingå i 
resultatet. Det visade sig även senare att provintervjun inte skilde sig nämnvärt från 
övriga intervjuer. Trost (1997) påpekar att även fakta som framkommit under en prov-
intervju kan vara värda att inkludera i sitt resultat. Undantaget är om provintervjun är 
dåligt utförd och på grund av detta mycket bristfällig. Trost (1997) menar att man bör 
använda sig av det material man har tillgängligt, det är onödigt att kasta bort material 
som man har.  
 
Vid två av intervjutillfällena var det ytterligare en person som deltog. Bedömningen är 
dock att den närvarande personen inte har stört själva intervjusituationen eller hindrat 
intervjupersonens åsikter från att framföras. Den närvarande personen har enbart varit 
där som stöd i sakfrågor som intervjupersonen känt osäkerhet kring. Fokus har hela 
tiden varit på intervjupersonen och dennes åsikter.  
 
Urvalet av intervjupersoner i denna studie anses representativt för dagens skogsägare. 
Det finns en variation bland personerna då det gäller sysselsättning, boendesituation 
samt storlek och karaktär hos skoginnehav. I denna studie är det relativt få intervjuade, 
det är därför inte möjligt att göra några direkta generaliseringar utifrån resultatet. Men 
det som framkommit i studien kan ändå ge en uppfattning om hur situationen ser ut 
bland dagens skogsägare och hur de upplever den.  
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Bakgrundsinformation 
En majoritet av de intervjuade skogsägarna är lantbrukare. Detta överensstämmer med 
Skogsstyrelsens (2005) uttalande om att en kombination av skogs- och jordbruksägande 
är vanligt bland privata skogsägare. Törnqvist (1995) nämner att skogsägarna fram till 
1960 i huvudsak bestod av lantbrukare. Skillnaden jämfört med de lantbrukare som 
Törnqvist åsyftar är att lantbrukarna i denna studie även har andra sysselsättningar, 
utanför jordbruket. Denna studie visar även att det finns skogsägare vars sysselsättning 
inte alls har lantbruks- eller skoglig anknytning. I framtiden kommer nog denna skogs-
ägargrupp bli större. Möjligheten att förvalta kapital i skog lockar personer från andra 
yrkeskategorier än lantbruk. 
 
Skogsägarna i denna studie har lite eller saknar helt skoglig utbildning. Detta visar på 
att det finns ett behov av Skogstyrelsens utbildningskurser samt övriga studiecirklar för 
att förmedla kunskap om skog. Några av de intervjuade anger att de har deltagit på 
kortare kurser om skog. En anledning till avsaknad av skoglig utbildning hos skogs-
ägarna är att man idag i hög grad tar hjälp utifrån för rådgivning samt för diverse skogs-
skötselåtgärder. Skogsägarens eget kunskapsbehov minskar i och med detta. Därmed är 
det inte sagt att skogsägarna har dålig kunskap om skog. Flera av de intervjuade i denna 
studie uppvisar god kunskap om och inblick i skogliga frågor.  
 
I denna studie har i stort sätt samtliga skogsägare förvärvat sin skogfastighet av familje-
medlem eller släkt. Enbart en person har köpt skogen på öppna marknaden. LRF konsult 
& Swedbank (2008) visar även att så många som 80 procent av skogsägarna har för-
värvat sin skogsfastighet via familj eller släkt. LRF konsult & Swedbank (2008) har 
dock observerat en trend att köp på öppna marknaden blir allt vanligare. Det finns dock 
inget i denna studie som pekar på detta. 

Värden förknippade med skogsinnehav 
Flera av skogsägarna anger själva ägandet av skog som ett värde i sig. Att äga skog ger 
tillfredställelse. Denna uppfattning bekräftas även i den enkätstudie som LRF konsult & 
Swedbank (2008) utförde. I deras studie var det ungefär en tredjedel av de utfrågade 
som angav att känslan av att äga skog är det som är mest betydelsefullt i skogsägandet.  
 
För huvuddelen av de intervjuade kopplas skogsinnehavet samman med känslor som 
avkoppling, rekreation och frihetskänsla. I dagens samhälle med mycket liv och rörelse 
och framförallt stress, utgör den egna skogen en fristad där man kan koppla av och 
tänka på annat. Lidestav & Nordfjell (2002) påvisade även sambandet att skogsägarna i 
många fall värderar rekreation och friluftsliv högre än skogsinkomsten. 
 
Då det gäller skogens ekonomiska värde går meningarna isär. Vissa framhäver värde-
beständigheten och tillväxtmöjligheten medan andra påpekar kostnaden med att förvalta 
skog. Framförallt är det lantbrukarna som framhäver skogens funktion som en 
ekonomisk buffert. Inom lantbruk kan det uppstå oförutsedda händelser vilka i sådana 
fall kan bekostas med skoginkomster. Vissa av lantbrukarna menade till och med att 
utan skogen hade det inte gått att driva verksamheten på gården. Även om lantbrukarna 
är den grupp som visar sig mest beroende av skogsinkomsterna är det ingen i studien 
som ansåg sig helt beroende av skogen. Detta framförs även i andra studier (Törnqvist 
1995, Danielsson m fl. 2002, LRF konsult & Swedbank 2008). Törnqvist (1995) 
påpekar till exempel att många skogsägare enbart ser skog som ett komplement till 
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övriga inkomster. Vidare anger Danielsson m fl. (2002) att 70 procent av skogsägarna 
anser att skogen bidrar med mindre än 10 procent till hushållets inkomster. 
 
Förutom inkomster så värderar skogsägarna även svamp- och bärplockning samt jakt. 
De som jagar menade att de inte enbart gör det för själva jaktens skull, utan även för det 
sociala umgängets skull samt att det är ett sätt att komma ut i naturen. Det finns även 
personer i studien som arrenderar ut jakten och därmed har jakt som en inkomstkälla. 
 
Värnande om kulturmiljö kommer troligtvis inte i konflikt med naturvårdshänsyn. 
Däremot är det intressant att höra skogsägarnas syn på denna, mot bakgrund av att 
kulturmiljö nämns i statliga beslut. I skogsvårdslagens 30 § anges hänsyn till kultur-
miljövårdens intresse (SFS 1979:429). Kulturmiljö står dessutom med som ett av del-
målen i miljömålet Levande skogar (prop. 2000/01:130). I denna studie är det ingen av 
skogsägarna som nämner kulturspår som ett av värdena med skogen. I allmänhet har 
man väldigt dålig kunskap om eventuella kulturvärden inom skogsinnehavet. Däremot 
förlitar man sig på att de man anlitar för att utföra avverkningar och andra åtgärder i 
skogen tar hänsyn till kulturvärdena. 

Mål med skogsinnehav 
Varje skogsägare är unik och har olika mål med sin skog. Vilka mål man har beror 
bland annat på ens egen livssituation, tradition samt skogens tillstånd. Flertalet av de 
intervjuade menar att de inte har något specifikt mål med sitt skogsinnehav, förutom 
själva förvaltandet. Genom förvaltandet vill man uppnå en skog med bra tillväxt och ett 
gott allmäntillstånd. Enligt Uliczka (2004) är det en klar majoritet av skogsägarna som 
just har som sitt högst uppsatta mål att uppnå en frisk skog. En studie i Finland visade 
på liknande resultat (Kangas & Niemeläinen 1996).  
 
En välskött skog är huvudmålet för många skogsägare. Men vad menar man egentligen 
med välskött? Denna studie visar att begreppet välskött skog kan ha många olika 
dimensioner. Vad som anses som välskött varierar från person till person. Vad som 
ingår i begreppet beror bland annat på skogsägarens egna intentioner. En skogsägare 
med produktion i fokus anger välskött skog, som skog där röjning och gallring är väl 
utförd för att ge så hög virkesavkastning som möjligt. För en skogsägare med naturvård 
i fokus kan istället välskött innebära en skog med varierad ålder och trädslagsfördelning 
eller en estetiskt tilltalande skog. 
 
Varför det enbart är personer i åldersklasserna födda 1929-1944 samt 1960-1974 som 
nämner god avkastning samt att tjäna pengar som ett av sina mål är svårt att utläsa. Då 
antalet intervjuer är relativt få i denna studie kan detta bero på en slump. Säkerligen 
finns det även skogsägare i åldersklassen 1945-1959 som har avkastning och 
ekonomisk förtjänst som ett av sina mål.  
 
Något som är intressant är att en av skogsägarna angav att man varken kan eller bör ha 
några mål med sitt skoginnehav. Denna person syftade främst på att man inte vet vad 
marknaden kommer att efterfråga i framtiden. Törnqvist (1995) anger att en generation 
av ägande motsvarar cirka 15-25 år. En och samma skogsägare hinner därför inte för-
verkliga några långsiktiga mål. Skog däremot är långsiktigt, det tar tid från plantering 
till avverkning.  
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Brukandet av skogen 
De skogsägare som ingår i denna studie har skilda markförhållanden och trädslags-
fördelningar vilket i sin tur ger skilda brukningsmetoder. Ju mer lättframkomlig marken 
är desto mer produktionsinriktat bedrivs skogsbruket.  
 
Huvuddelen av skogsägarna i denna studie utför skogsåtgärder som röjning och gallring 
själva. Undantaget är åldersklassen födda 1929-1944 där enbart en person fortfarande 
är verksam. Att man på grund av ålder inte längre är självverksam är förståeligt då 
skogsarbete är krävande för kroppen. Lidestav & Nordfjell (2002) konstaterar däremot 
att det är allt vanligare att skogliga åtgärder lejs bort. 
 
Självverksamheten för skogsägarna i denna studie är hög. Men det finns ett fåtal av de 
intervjuade som överlåter hela skogsskötseln till någon entreprenör eller liknande och 
ägnar sig enbart åt planerandet inför åtgärderna. Lidestav & Nordfjell (2002) anger att 
dagens skogsägare är mer av förvaltare och planerare än rena skogsarbetare.  
 
Hofstedt (2003) påpekar att flera studier tyder på att utbor visar lägre grad av själv-
verksamhet än åbor. I denna studie finns det inget som tyder på detta samband. Men då 
antalet utbor i studien enbart utgörs av tre personer är det svårt att dra några generella 
slutsatser utifrån dessa. 
 
Enbart en person utför avverkning själv, övriga överlåter detta till entreprenör eller 
skogsbolag. Att man överlåter avverkning är lätt att förstå. De maskiner som krävs vid 
avverkning är dyra i inköp. Det är även ett tidskrävande arbete. Skogsägarna anser att 
de man anlitar för avverkning både är väldigt kunniga samt effektiva vid utförandet av 
arbetet. 
 
En av de intervjuade anger att han plockhugger sin skog. Denne ogillar den landskaps-
bild som efterlämnas vid moderna avverkningar. Genom plockhuggningen blir det 
aldrig helt rent. Plockhuggning är det väldigt få som ägnar sig åt numera. Ekelund & 
Hamilton (2001) anger att olika typer av blädningsliknande avverkningsformer 
dominerade i Sverige från 1920-talet fram till andra världskrigets slut. Trakthyggesbruk 
har därefter varit den brukningsmetod som dominerat sedan 1950-talet. Det är därför 
glädjande att höra att det fortfarande finns personer som ägnar sig åt dessa äldre 
avverkningsformer. 
 
Då det gäller skogsvårdslagen och dess tillämpning är det till synes ingen skogsägare 
som anser att den utgör något hinder för brukandet. Danielsson m fl. (2002) bekräftar att 
flertalet skogsägare är av denna uppfattning. Skogsvårdslagen är i linje med skogs-
ägarens egna intentioner. En av skogsägarna uttrycker att skogsvårdslagen är för kraft-
lös. Denna åsikt är inte helt obefogad. Ingemarson m fl. (2006) anger att vissa delar i 
den skogsvårdslag som tillämpas idag inte är fullt så detaljerad som tidigare lagstiftning. 
Skogsägaren ges därmed en stor frihet att fatta egna beslut (ibid.). Danielsson m fl. 
(2002) vittnar även om skogsägarens ökade handlingsfrihet och sammanfattar senare 
tids skogspolitik som ”frihet under ansvar”. 
 



Maria Ericsson 

 32

Samtliga skogsägare i denna studie har en skogsbruksplan. Aktualiteten hos planen 
varierar dock. Ekelund & Hamilton (2001) anger att en skogsbruksplan i allmänhet kan 
anses aktuell i minst tio år. Flera av skogsägarna har skogsplaner som är betydligt äldre 
än så. Skogsskötseln och naturvårdsinsatserna skulle troligen kunna effektiviseras om 
inaktuella skogsbruksplaner uppdaterades. Brist på aktualitet behöver dock inte ha så 
stor betydelse, då flera av skogsägarna bedömer att de har god överblick över sitt skog-
innehav ändå.  
 
Ungefär en tredjedel av skogsägarna i denna studie har en grön skogsbruksplan. I de 
gröna skogsbruksplanerna kombineras planering för produktion med naturvård. Det är 
positivt att skogsägarna väljer att använda sig av gröna skogsbruksplaner då detta kan 
öka deras naturvårdsinsatser. De gröna planerna utgör dessutom underlag för skogs-
certifiering, vilket möjligtvis kan få fler skogsägare att certifiera sin skog. 

Naturvårdshänsyn inom skogsbruket 
Synen på naturvård är allmänt positiv bland skogsägarna i denna studie. Det finns en 
förståelse för att naturvårdshänsyn är nödvändig för den biologiska mångfaldens skull 
och flertalet upplever ingen konflikt med att avsätta mark. Danielsson m fl. (2002) 
bekräftar även att så många som 70 procent av skogsägarna säger sig vara positivt 
inställda till att bedriva ett skogsbruk som ger skydd till miljön.  
 
Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2005) anger att markägaren kan uppleva att 
formellt skydd av skog inskränker deras frihet att bestämma över sitt skogsinnehav. 
Detta är något som även skogsägarna i denna studie påpekar. En tredjedel av de 
intervjuade anser att det är fel att man inte får röra den skog som avsätts. Dessa tycker 
att det vore bättre om man kunde komma överens med myndighetspersonal om hur man 
ska sköta området och förvalta naturvärdena på bästa sätt. I stort sätt all skog i Uppsala 
län är kulturpåverkad (Länsstyrelsen 2004). Man kan fråga sig om det verkligen är rätt 
att avsatt skog beläggs med ”fri utveckling” och ingen kulturpåverkan. Vissa biotoper 
kräver att de lämnas orörda medan andra troligen tål en viss kulturpåverkan och kanske 
till och med gynnas av detta.  
 
Något som är tråkigt är att det verkar finnas en rädsla bland skogsägarna för att få sin 
mark avsatt för naturvård. En stor del av denna rädsla har samband med ovanstående 
resonemang, där skogsägaren sätter ett likhetstecken mellan naturvårdsavsättning och 
fråntagande av rätt att röra skogen. Generellt anser man att det är bra att det avsätts 
mark för naturvård, men samtidigt vill man inte att det ska avsättas mark i ens egen 
skog. En av de intervjuade menar att rädslan för att skogen ska bli skyddad yttrar sig i 
att man medvetet förstör de naturvärden som finns i skogen. Om detta är sant är det 
oerhört tragiskt.  
 
Det är några av skogsägarna som påpekar att naturvård kostar pengar. I utbyte mot att 
spara områden för naturvård vill man ha någon form av kompensation. Danielsson m fl. 
(2002) anger att tre av fem skogsägare just motsätter sig att avsätta mark för naturvård 
utan ersättning. Lidestav & Nordfjell (2002) visade i sin studie att om markersättning 
utgick var 26 procent av markägarna beredda på att avsätta 20 procent eller mer av sin 
skogsmark. Att staten reserverar pengar för ersättning till skogsägarna för naturvårds-
avsättningar i skogsmark är därför viktigt. 
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En av de intervjuade upplever att naturvården är överdriven och daltig. Det är möjligt 
att det kan upplevas så, men den ökade naturvårdshänsynen är befogad. Miljöfrågorna 
har på senare tid blivit en prioriterad fråga, inte bara inom skogen utan även på andra 
områden i samhället. Miljöförstörelsen har uppmärksammats och man har fått ny 
kunskap om hur känsliga vissa biotoper är mot förändringar. Skogspolitiken har svängt 
från att ha varit helt produktionsinriktad, till att ta lika stor hänsyn till produktion som 
till miljö. För skogsägaren kan denna växling möjligtvis upplevas som att man över-
driver naturvårdsåtgärderna. 
 
En uppfattning bland flera av skogsägarna är att det enbart är skog med gamla, grova 
träd och död ved som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Denna uppfattning bygger 
säkerligen på att det talas mycket om att spara gamla träd och död ved. I dagens skogar 
råder det stor brist på just gamla eller döende träd och död ved. Orörda områden inne-
håller i allmänhet höga naturvärden. Det är däremot inte enbart åldern som avgör natur-
värdet, även yngre bestånd eller biotoper kan vara viktiga ur naturvårdssynpunkt. Några 
områden som är värda att spara är sådana som fungerar som skyddszoner kring till 
exempel vattendrag eller kärr (Skogsstyrelsen 2005). Hassellundar, rasbranter och 
sumpskogar är exempel på andra områden med naturvärden (ibid.).  
 
De skogsägare som har större områden avsatta för naturvård inom sitt skogsinnehav 
verkar vara positivt inställda till detta. Dessa upplever även att informationen inför och 
efter inrättande av områdesskydd har varit god.  Några av dessa skogsägare uppvisar 
även en viss stolthet över att de äger värdefull skog.  
 
Att förmedla information om naturvård till skogsägarna är viktigt. Skogsstyrelsen 
(2005) anger att rådgivning och information är av stor vikt för att bidra till kunskap för 
att uppnå de skogspolitiska målen. Skogsägarna har bland annat stor delaktighet i upp-
fyllelsen av miljömålet Levande skogar. Genom en tidig och öppen dialog kan man 
undvika eventuella konflikter (Skogsstyrelsen 2005). I denna studie var det en person 
som upplevde att man inte fick vara delaktig i själva processen kring avsättningen utan 
det kom bara ett papper som sa att området var skyddat. Flera av skogsägarna anger att 
om naturvårdsavsättningarna föregås av en tydlig motivering till skyddet och förklaring 
vad skyddet innebär är man mer positivt inställd till att avsätta områden. Skogsägaren 
vill gärna veta varför området på dennes mark är aktuellt att skydda och vad det finns 
för unika värden där och vilka inskränkningar i brukandet det medför. 
 
Angående skogscertifiering finns det både de som är för och de som är mot. Endast en 
av de intervjuade hade skogscertifierat sin skog, men flera hade funderingar på att göra 
det. Något som utmärker de som är negativt inställda till skogscertifiering är att de anser 
att standarden är på för låg nivå. Det som anges anser man att man redan gör eller är 
villig att göra ändå utan att vara certifierade. En av de intervjuade trodde att kraven som 
anges i dagens certifieringar kommer att bli mer allmänna i framtiden. Detta är en 
mycket möjlig utveckling. Ovilja till att certifiera sin skog framkom även i Uliczka m fl. 
(2004). De privata skogsägarna föredrog istället att själva sköta naturvårdsåtgärderna, 
utan certifiering.  
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Då det gäller skogscertifiering så är åldersklassen födda 1960-1974 mest positivt 
inställda. Om detta beror på att dessa har varit bättre uppmärksammade på den extra 
betalning man får vid avverkning av certifierad skog eller om det är frågan om ett större 
naturvårdsintresse bland dessa är svårt att utläsa. De som är födda 1960-1974 verkar 
även vara mer insatta i vad skogscertifiering innebär jämfört med övriga åldersklasser. 
 
Skogsägarna anser att tillgången på information angående naturvård är god. Däremot 
varierar det hur motiverad man själv är att ta till sig denna information. En person fram-
förde en önskan om att få utskick om skog, liknande den som fås om jordbruk. Flera 
lantbrukare vittnar om att informationsflödet inom jordbruk är större än det inom skog. 

Framtidsutsikter 
Planerade inför framtida generationsskiften är något som skogsägarna i huvudsak 
skjuter på framtiden. Föga oväntat så är det personer inom åldersklassen födda 1960-
1974 som är mest villrådiga inför generationsskiftet. För dem är frågan inte så aktuell 
och för flera av dessa är det dessutom inte så länge sen man själv förvärvade skogen. 
För åldersklassen födda 1929-1944 är frågan desto mer aktuell. Denna studie visar 
dock att enbart två av fem i denna åldersklass har planerat inför generationsskiftet.  
 
Det är negativt att många väljer att vänta med planerandet inför generationsskifte. 
Genom att tidigt diskutera denna fråga undviks eventuella konflikter. Sker planerandet 
inför generationsskifte på ett tidigt stadium får även den eller de som ska ta över tid på 
sig att sätta sig in i skogsskötseln. Eftersom skog är långsiktigt är det framförallt viktigt 
att den generation som överlämnar skogen och den som tar över är överens om hur 
skogen ska skötas. Finns planer på att sälja skogen på öppna marknaden är det även bra 
om alla inom släkt och familj är överens om det. 
 
Skogsägarna har starka band till sin skog. I enighet med vad Törnqvist (1995) kom fram 
till, så anger även skogsägarna i denna studie att de vill behålla skogen inom familj eller 
släkt. Flera av skogsägarna uttrycker att de har en förhoppning att någon inom familjen 
ska få ett skogsintresse. Alternativet att sälja på öppna marknaden är något som få 
skogsägare nämner. Enbart en person utav de intervjuade kan tänka sig att sälja sin skog 
på öppna marknaden. Denna saknade anknytning till skogen vilket kan vara en 
bidragande orsak.  
 
Personer inom åldersklassen 1960-1974 är de som i huvudsak funderar på att utvidga 
sitt skogsinnehav. De ser dock en svårighet att göra detta genom att få skogsfastigheter 
blir till salu. Övriga åldersklasser anger att man har för avsikt att bruka skogen som 
tidigare och varken köpa på sig mer skog eller sälja av.  
 
Skogens potential som energikälla är något som skogsägarna framhäver på frågan om 
skogens framtidsutsikter. LRF konsult & Swedbank (2008) visade även att ungefär 60 
procent av skogsägarna instämmer i påståendet att energi blir det främsta 
användningsområdet för skog i framtiden. 
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Slutsats 
Skogsägarnas attityd till naturvård är allmänt positiv. Utifrån denna studie går det inte 
att finna någon större skillnad i inställning till naturvård mellan äldre och yngre skogs-
ägare. Det finns följaktligen inget tydligt samband mellan skogsägarens ålder och syn 
på naturvård. Varje skogsägare är unik och lever under skilda förhållanden. Personer 
inom samma åldersklass kan därför ha helt skilda åsikter. Attityden till naturvård utgår 
från den enskilda individen. Vilka mål och grundläggande värderingar den enskilda 
skogsägaren har, påverkar dess syn på naturvård.  
 
De yngre skogsägarna delar i många fall åsikter med de äldre. Baserat på detta kommer 
inte framtida generationsskiften att påverka naturhänsynen inom skogsbruket nämnvärt. 
Däremot går samhällsutvecklingen mot ökad naturvårdshänsyn. De yngre skogsägarna 
kommer därför att få del av mer information om naturvård än vad tidigare generationer 
fått och förhoppningsvis utveckla större kunskap om detta.  
 
Dialogen mellan myndighetspersonal och skogsägare är viktig för att få ett ökat 
naturvårdsintresse. Genom god kontakt mellan myndighetspersonal och skogsägare ges 
en positiv attityd till naturvård bland skogsägarna. Det är viktigt att skogsägaren ges 
delaktighet och möjlighet att framföra sina åsikter vid processen kring inrättande av 
naturvårdsavsättning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Brev inför intervju 
 
Intervjuundersökning angående inställning till naturvård 
 
 
Till skogsägaren 
 
Jag heter Maria Ericsson och är student vid Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi vid Stockholms Universitet. Under våren skriver jag mitt avslutande 
examensarbete inom utbildningen Biologisk-geovetenskaplig linje. Examensarbetet 
behandlar skogsägares inställning till naturvård.  
 
Jag kontaktar Er eftersom jag är intresserad av er medverkan i min studie. 
Målsättningen med studien är att klargöra om det finns skillnad i hur äldre och yngre 
skogsägare ser på naturvård och vad detta beror på. För att ta reda på detta kommer jag 
att genomföra ett antal intervjuer med skogsägare i Uppsala län, inom olika 
åldersklasser.  
 
Er medverkan i studien är självfallet frivillig. Min förhoppning är att Ni har möjlighet 
att hjälpa mig genom att ställa upp på intervju. Intervjun väntas ta cirka 30-45 minuter. 
Inga uppgifter som kan knytas till person kommer att användas vid sammanställning.  
 
Studien sker i samarbete med Föreningen Skogen. Delar av resultatet kan komma att 
publiceras. 
 
Jag kommer inom några dagar att kontakta Er per telefon för förfrågan angående en 
intervju samt för att bestämma datum för denna. Intervjuerna väntas utföras under vecka 
15-18.  
 
Tack på förhand 
 
 
 
 
_________________________ 
   Maria Ericsson 
 
 
Har Du frågor eller funderingar angående intervjun eller övrigt är du välkommen att 
kontakta mig på [hemtelefon] eller [mobil]. Jag kan även nås via e-post på adress 
[mailadress].  
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Intervju med skogsägare i Uppsala län 
 
Inledning 

Kort beskrivning av mig själv och mitt examensarbete. Beskrivning av studiens 
syfte och mål samt tillvägagångssätt. Informera om de intervjuades anonymitet. 
Få samtycke till användande av diktafon.  
 

 
A) Bakgrundsinformation 
 
B) Värden förknippade med skogsinnehav 
 
C) Mål med skogsinnehav 

 
D) Brukandet av skogen 
 
E) Naturvårdshänsyn inom skogsbruket 
 
F) Framtidsutsikter 
 
 
Avslutning 

Kortfattad summering av intervjun. Reda ut frågetecken. Möjlighet att ställa 
frågor. Tacka för medverkan. 
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Bilaga 3 Diskussionsområden vid intervju 
 
Följande områden har berörts vid intervju. Under respektive huvudområde sker 
precisering av vilka underområden som diskuterats under intervju. Utifrån dessa 
områden har matriser byggts upp och data matats in samt analyserats. 
 
A) Bakgrundsinformation 

- Namn, ålder, antal hektar samt andel 
- Huvudsaklig sysselsättning 
- Utbildning  
- Bakgrund till skogsinnehav 
- Antal år av skogsinnehav 
- Avstånd till skogsinnehav 
- Skog på annan ort 

 
B) Värden förknippade med skogsinnehav 

- För naturens egen skull 
- Positiv känsla 
- Att vistas i naturen 
- Friluftsliv 
- Rekreation 
- Jakt 
- Ekonomiskt värde 
- Ved 
- Nyttigheter (svamp, bär, blommor, julgran) 
- Del i generationer 
- Kulturvärden 
- Övrigt 

 
C) Mål med skogsinnehav 

- Avsaknad av mål 
- Hög avkastning/Tjäna pengar 
- Förvaltande 
- Välskött skog 
- Naturvårdsinriktat 
- Estetik 
- Övrigt 
 

D) Brukandet av skogen 
- Beskrivning av skogsinnehavet 
- Självverksamhet 
- Entreprenör/skogsbolag 
- Hyggen 
- Plantering 
- Självföryngring 
- Åsikt om skogsvårdslag 
- Skogsbruksplan 
- Övrigt 
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E) Naturvårdshänsyn inom skogsbruket 
- Generell åsikt om naturvård 
- Generell åsikt om områden avsatta för naturvård  
- Egen naturvårdshänsyn 
- Naturreservat 
- Biotopskydd 
- Naturvårdsavtal 
- Nyckelbiotoper 
- Skogscertifiering 
- Information och rådgivning 
- Övrigt 

 
F) Framtidsutsikter 

- Planer inför generationsskift 
- Avveckla 
- Utveckla 
- Oförändrat 
- Naturvårdshänsyn 
- Framtidsutsikter 
- Klimatförändringar 
- Övrigt 
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