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Abstract 

Conditions for Swedish forestry are expected to change in the future due to the climate. 

Among other things, increased production is expected in a warmer climate, mainly 

because of a longer growing season. With the changing climate risk of damage by such 

as insects, fungi and storms are expected to increase. Hence, it is of highest importance 

for private forest owners to spread these risks in the way they cultivate their forest. In 

this study a qualitative method was used to examine ten private forest owners with 

forest properties within Kronoberg county, Sweden in their attitudes and actions to 

prepare in terms of climate change and if they have been affected by the climate change 

debate in their forest decisions. The study also examine differences in this between 

forest owners that have been educated by the swedish forest agency in the subject with 

those that haven’t. The results indicates a high belief that the forest will be affected by 

climate change, but the actions taken to prepare for it is lower. The result also shows 

that the educated forest owners more extensively have taken adaptive measures even if 

the measures not are taken because of the education. Reasons for action taken are 

identified as because of the climate change debate, self-interest in the subject, 

uncertainty in what factors will be most affected or that the forest have been hit hard by 

storms. 

Key words: climate change, private forest owners, adaptive measures, Kronoberg 

county       

Sammanfattning 

Med ett i framtiden förändrat klimat förväntas förutsättningarna för svenskt skogsbruk 

framöver inte se ut som de gör idag. Bland annat förväntas i ett varmare klimat en ökad 

produktion med anledning av framförallt en längre vegetationsperiod. Med detta 

förväntas även skaderisken för såsom skadeinsekter, skadesvampar och stormfällning 

öka. Därför rekommenderas privata skogsägare att i större omfattning sprida dessa 

risker i sitt sätt att bruka skogen. Den här studien av kvalitativ typ analyserar tio privata 

skogsägares inställning till klimatförändringar och om man påverkats av klimatdebatten 

i sitt sätt att bruka skogen samt skillnader i detta mellan skogsägare som deltagit i 

skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i klimatfrågor och de som inte gjort det. Samtliga 

intervjuade skogsägare äger skogsmark i Kronobergs län. Motiv till de val man gör som 

privat skogsägare har också studerats. Resultatet indikerar att tron på att skogen 

kommer påverkas av ett förändrat klimat är hög, men agerandet med att förbereda sig 

inför en förändring är lägre. Resultatet visar också att skogsägare som deltagit i 

skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i klimatfrågor i större utsträckning genomfört 

klimatanpassningar även om dessa åtgärder inte direkt har gjorts med anledning av 

utbildningen/rådgivningen. Motiv till anpassning grundar sig i stället i 

klimatdiskussionen och genom prognoser om framtida klimat, eget intresse, osäkerhet i 

vad som kommer påverkas mest eller att skogen drabbats hårt av stormar. 

Sökord: klimatförändringar, privata skogsägare, anpassningar, Kronobergs län   
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1 Inledning 
Skogslandskapet i Sverige har över lång tid varit ett brukat landskap som utvecklats i 

takt med att människan påverkat det. Det har gått från ett jordbruksinriktat skogsbruk 

till ett som varit strikt inriktat på industri och ekonomi, vidare mot ett som idag bygger 

på en öppenhet och ett ökat krav på kunskap för alla aktörer. Skogen täcker 56 % av 

Sveriges yta och har stor ekonomisk och social betydelse. 51 % av skogsmarken i 

Sverige ägs av privata skogsägare dit fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är 

aktiebolag tillhör och beräknas till 350 000 ägare. Resten av skogsägandet delas upp i 

fyra ytterligare kategorier; övriga privata ägare (svenska kyrkan, allmänningar, 

gemensamhetsskogar, ekonomiska och ideela föreningar, stiftelser och fonder) med 6 

%, aktiebolag med 24 %, staten (statliga myndigheter, statliga aktiebolag, fonder) med 

18 % och övriga allmänna ägare (kommuner och landsting, stiftelser och fonder) med 1 

% (Appelstrand, 2007). 

Ägandekategorin privata skogsägare är en grupp där det inte kan förutsättas att alla har 

samma attityd och mål med sin skog. Enligt Appelstrand (2007) har en rad studier gjorts 

för att kunna dela in denna stora grupp i olika typer av skogsägare med liknande 

inställning. I en av dessa studier har tre tydliga grupper av privata skogsägare 

utkristalliserats: 

 Den klassiska skogsägaren, för vilken skogen har ekonomisk betydelse, 

 Hobbyägaren, som tycker om att arbeta i skogen och använda den för rekreation, 

 Den likgiltige brukaren, för vilken skogens olika värden är lika viktiga 

(Appelstrand, 2007, s.268). 

För den klassiska skogsägaren har skogen större ekonomisk betydelse än för de övriga 

två grupperna, dock sätter även denna grupp stort värde i skogens miljö- och rekreations 

aspekter. Den klassiska skogsägaren tillbringar också mer tid på sin skogsfastighet och 

är av typen som kan kallas för heltidsskogsägare. Skogsägare av typen hobbyägare har 

mål som exempelvis rekreation och jakt med sin skog och den är inte av samma 

ekonomiska betydelse. Vanligtvis bor den här gruppen längre från fastigheten och 

spenderar mindre tid i skogen än den klassiska skogsägaren men mer än den likgiltige 

brukaren. Den likgiltige brukaren kännetecknas av att leva nära fastigheten och det som 

har betydelse är det estetiska och mångfald i flora och fauna. Minst tid läggs på 

rekreation och den likgiltige brukaren spenderar mindre tid på fastigheten än övriga 

grupper (Appelstrand, 2007). 

FN:s klimatpanel IPCC har utvärderat det framtida klimatet fram till år 2100. IPCC:s 

huvudsakliga metod för att förutse hur klimatet i världen förändras är att utgå från fyra 

olika scenarier hur utvecklingen av samhället gestaltar sig under nuvarande sekel. 

IPCC:s scenarier beskrivs förenklat i (A) strävan efter ekonomisk tillväxt eller (B) 

strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle och (1) globalisering och omfattande 

världshandel eller (2) regional självförsörjning och bevarade kulturella skillnader och 

skapar kombinationerna A1, A2, B1 och B2. En rad viktiga överensstämmelser mellan 

olika beräkningar av det framtida klimatet har identifierats och samtliga kombinationer 

av klimatmodeller och utsläppscenarier som presenteras av IPCC visar att jordens 

medeltemperatur kommer vara betydligt högre om hundra år än den nutida (Bernes 

2007). 
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Klimatförändringens effekt ger en förlängd vegetationsperiod och därmed en potential 

att öka Sveriges skogstillväxt. Enligt en samlad bedömning kan klimatförändringarna 

till slutet av nuvarande sekel höja den svenska skogens produktivitet med mellan 20 - 

40 % (Bernes, 2007). Därmed finns det en risk att tillväxtökningen genererar sämre 

kvalité på virket. Med ett förändrat klimat följer också negativa aspekter som t. ex. 

ökning av antalet skadeorganismer. På längre sikt finns det risk att nackdelarna 

överväger fördelarna för skogsproduktionen (Bernes, 2007). Det är därför av största vikt 

att öka medvetenheten bland skogsbrukets olika aktörer för att kunna förbereda 

skogsbruket inför en förändring.   

År 2005 orsakade januaristormen, Gudrun, omfattande stormskador på skog i södra 

Sverige. Analysen som gjordes av skogsstyrelsen efteråt visade att cirka 70 miljoner 

skogskubikmeter (m
3
sk) blåst ner. Skadorna förklaras inte bara av stormen i det aktuella 

området vid stormtillfället utan också av skogens sammansättning (Fridman & Valinger, 

2011).  

Endast två tidigare studier om skogsägares inställning till kommande klimatförändringar 

har gjorts i Sverige (Blennow & Persson, 2009, Blennow, 2011). Blennow (2011) 

genomförde år 1999 en studie med 402 slumpmässigt utvalda privata skogsägare i 

Småland. De frågor som ställdes var om klimatdebatten påverkat de skogliga 

planeringsbesluten vid tiden för undersökningen, och i så fall hur. 40 % av skogsägarna 

svarade på frågorna och 11 % av de tillfrågade markägarna klimatanpassar sin 

skogsskötsel.  

En liknande enkätstudie genomfördes år 2004 med 1950 privata skogsägare i Sverige. 

57 % av skogsägarna svarade på frågorna (Blennow & Persson, 2009). Resultatet visar 

att 19 % har anpassat sitt skogsbruk med anledning av klimatdebatten och att 75 % tror 

att klimatet kommer förändras så det påverkar skogsbruket. Orsaken till att inte 

genomföra några anpassningar är att man inte tror på klimatförändringen, att 

osäkerheten är för stor eller att man inte tänkt på sambandet mellan klimat och 

skogsskötsel (Blennow & Persson, 2009). Den mest använda anpassningen var 

plantering av blandskog. En slutsats i Blennow (2011) är att mer kunskap i hur privata 

skogsägare lär sig om klimatförändringar och olika val av anpassningar är av största 

vikt för att utveckla och lyckas implementera policies inom området. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att analysera i vilken grad privata skogsägare anpassar sin 

skogsskötsel till potentiella klimatförändringar samt vilken betydelse skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning om klimatförändringar har för privata skogsägares 

miljöanpassning av sitt skogsbruk. Studien avser svara på följande frågor: 

 Vilken skillnad finns i synen på klimatförändringars påverkan på 

skogsbruket mellan de som tagit del av skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning i klimatfrågan i motsats till de som inte gjort det? 

 Påverkas skogsägaren i sin skötsel av skogen av de kunskaper han/hon 

fått genom skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i klimatfrågan och i så 

fall hur?   

 Vilka motiv ligger bakom att skogsägaren deltar i skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning i klimatfrågan och att han/hon anpassar sin 

skogsskötsel efter potentiella framtida klimatförändringar? 
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2 Metod 
Datan för studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer. För att få fram fler 

bakomliggande motiv och tankar kring de val som görs som privat skogsägare används 

en kvalitativ metod av typen djupintervju med semistrukturerad karaktär som gör att 

flera faktorer kan identifieras. En mer omfattande bild av en situation kan ges med 

denna metod än vad som är möjligt via ledande frågor i enkätundersökningar. Valet av 

kvalitativ metod motiveras av att en sådan möjliggör en djupare förståelse i syfte att få 

fram privata skogsägares attityd till klimatförändringar och om man påverkats av 

klimatdiskussionen i sin skogsskötsel samt hur stor betydelse utbildning/rådgivning kan 

ha än vad som är möjligt med en metod av kvantitativ typ. En ytterligare fördel med 

angreppssättet är att man personligen träffar respondenten vilket minskar risken för 

missförstånd och en helhetsbild är lättare att uppnå (Larsen, 2007). Det kvalitativa 

angreppssättet lägger fokus på tolkningar av det insamlade materialet (Bryman, 2002). 

Den kvalitativa undersökningen i studien har kompletterats med en litteraturstudie 

innehållande klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket samt vilka 

klimatanpassningar som rekommenderas göras inom skogsbruket sammanställt från 

utredningar, rapporter och undersökningar som gjorts inom ämnet. Litteraturstudien var 

utgångspunkten när intervjufrågorna sammanställdes. 

 

2.1 Urval, avgränsning och datainsamling 
Totalt har tio privata skogsägare intervjuats. Urvalet av respondenter har gjorts med 

hjälp av personal på skogsstyrelsen i Växjö, Kronobergs län. Av dessa tio hade fyra  

inte deltagit i skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i klimatfrågor medan sex har 

deltagit. Detta möjliggjorde att respondenterna kunde delas upp i två grupper innan 

intervjuerna genomfördes:  

 

 Grupp 1 består av privata skogsägare med skogsmark i Kronobergs län 

som inte deltagit i skogsstyrelsens utbildning/rådgivning angående 

klimatfrågan 

 Grupp 2 består av privata skogsägare med skogsmark i Kronobergs län 

som deltagit i skogsstyrelsens utbildning/rådgivning angående 

klimatfrågan. 

Samtliga intervjuer har genomförts personligen på plats hemma hos respondenten och 

personen ifråga har blivit kontaktad i förväg och fått information om vad studien 

handlar om. Intervjuerna har följt den intervjumall som satts samman med utgångspunkt 

från litteraturen och studiens syfte och frågeställning, (Bilaga 1). För att få fram en 

större tydlighet av svaren har vid behov följdfrågor ställts till respondenten.  

Ett urval som gjorts är att personernas skog är lokaliserad i Kronobergs län och därför 

begränsar sig studien rumsligt till privata skogsägare bosatta i och med skogsmark i 

Kronobergs län i Småland. Valet av studieområde motiveras av att skogsbruket har en 

viktig funktion i Kronobergs län då mer än fyra femtedelar av ytan är täckt med skog. 

Landytan är knappt 850 000 ha och cirka 85 % används till jord- och skogsbruk, vilket 

är betydligt högre andel än landet i övrigt och under år 2009 omsatte 6 300 skogsföretag 

i länet 5,3 miljarder kronor (Whitelock & Forsell, 2012). Skogsmarken i länet ägs till 97 

% av privata skogsägare med stor variation i fastighetsstorlek, från några ha upp till 

tusentals ha, vilket gör att kategorin privata skogsägare utgör den mest dominerande 

aktören i området (Motive, 2012). 
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3 Skogliga styrmedel 

3.1 Svensk skogsvårdslag  
Enligt den första svenska skogsvårdslagen (SVL) från år 1903 skulle skogsvård nås 

genom god återväxt. Avverkning och markberedning fick inte genomföras då den 

riskerade att försämra återväxten, om detta skedde var man tvungen att genomföra 

åtgärder som exempelvis plantering eller sådd, hittills hade man nästan uteslutande 

förlitat sig på naturlig föryngring. Lagen genomsyrades av ansvar och frivillighet med 

målsättningen att få fram politiken till skogsägarna genom övertygelse och information. 

Den innehöll också paragrafer om tvångsmedel och kunde tolkas som en mix av ”hård” 

och ”mjuk” styrning men med fokus på rådgivning, upplysning och övertalning. 

(Appelstrand, 2007). 

Den mjuka styrningen var även fokus i 1948-års SVL. Även om man mer och mer 

började kräva en uthållig virkesproduktion fick bondeskogsbruket hjälp i form av stöd 

och beskydd om man arbetade självmant med en förbättrad skötsel som var inriktad på 

virkesproduktion. Skogsbruket blev med mer inriktning på virkesproduktion av 

ekonomisk karaktär och man kunde se en mer centraliserad styrning. Under 1950-talet 

förändrades svenskt skogsbruk i takt med utvecklingen av skogsmaskiner. 

Moderniseringen skapade en storskalighet inom skogsbruket med bland annat 

kalavverkningar som aldrig tidigare funnits. Utvecklingen fortsatte under efterföljande 

årtionden och den ökande storskaligheten gjorde att påverkan på miljön 

uppmärksammades även inom skogsbruket och kalhyggena, kemiska 

bekämpningsmedel och dikning ifrågasattes (Appelstrand, 2007). 

1979-års SVL var inriktad på produktion. Lagen hade en tydligare hierarkisk styrning 

som gick ut på ”command-and-control” och en mer centraliserad inställning än den 

tidigare mjukare styrningen med information och delaktighet (Schlyter & Stjernquist, 

2010). Skogen skulle skötas för att få en hög och värdefull virkesavkastning. Bland 

annat infördes förändrade avverkningsregler med målet att rätt skötselmetoder skulle 

förbättra skogens utveckling för att kunna ge så bra avkastning som möjligt. I lagen 

reglerades bland annat formerna för avverkning på ett tydligare sätt och med från 1974-

års lagändring följde skyldighet att anmäla planerade avverkningar. Det blev under den 

här perioden också vanligare med tvångsåtgärder (Appelstrand, 2007). 

Det produktionsinriktade skogsbruket fortlöpte, men under 1980-talet växte sig 

miljöfrågorna allt större och diskussioner om miljömål inom skogsbruket började ta fart. 

Skogsvårdsorganisationen startade därför utbildningskampanjer inom miljövård som på 

längre sikt var grunden till den lagstiftning som kom år 1993. Först skulle hänsyn bara 

tas i sådant fall som inte påverkade produktionsmålet men efter hand kom kritik mot 

dåvarande lagstiftning. Regeringen tillsatte en kommitté som utredde frågan som 

genererade i en ny skogspolitik där det infördes ett miljömål som jämställdes med 

produktionsmålet och en avreglering av styrmedlen (Appelstrand, 2007). 

För att möjliggöra en ökad variation i skogslandskapet och ett miljövänligt skogsbruk 

gavs skogsägarna mer frihet att välja skogsbrukssätt och skötselåtgärder genom att 

antalet bestämmelser minskades i skogsvårdslagen. Förslaget från kommittén som 

senare till stora delar kom att bli den nya skogsvårdslagen innebar att röjnings- och 

gallringsplikten samt obligatoriska skogsbruksplaner avskaffades. Den individuella 

skogsägaren gavs ökad frihet förutsatt att man skulle ta ett större eget ansvar. Detta 

ledde till att de styrmedel som genomsyrar den nya skogspolitiken är rådgivning och 
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utbildning. Det innebär att ett stort ansvar ligger hos skogsstyrelsen att informationen 

når ut till skogsägarna. När den nya lagen antogs 1 januari år 1994 medförde det en 

skogspolitik innehållande naturvårdshänsyn, utökat sektorsansvar och ökade resurser för 

skydd av värdefulla skogar och biotoper (Appelstrand, 2007).  

Vändningen inom skogspolitiken innebar en väg bort från hierarkisk kontroll tillbaka 

mot styrning av mjukare typ och nuvarande SVL från år 2008 innehåller i stort sett 

samma delar som 1993-års SVL, med fokus på lokal delaktighet och anpassningar mot 

att nå produktions- och miljömål (Schlyter & Stjernquist, 2010). 

Den nya skogspolitiken från år 1993 innebar en kraftig avreglering av skogsbruket och 

rådgivningen blev det viktigaste verktyget för att kunna få de skogspolitiska målen i 

praktisk handling. Skogsägarna blev tvungna att mer på egen hand ansvara för ett bra 

skogsbruk och med hjälp av en bredare kunskapsförmedling som grund själva fatta de 

viktiga besluten (Eriksson et.al. 2010). Detta är av största vikt för denna studie då den 

avser att bland annat undersöka motiv till att ta del av eller inte ta del av rådgivning och 

vad som ligger bakom att skogsägare tar vissa beslut i sitt skogsbruk. 

3.2 Governance och nya styrmedel för skogsbruket 
Begreppet governance förklaras som de instrument och mekanismer som finns 

tillgängliga för att styra ett samhälle (Bäckstrand et. al., 2010). Governance används 

inom olika fält som till exempel ekonomi, geografi, miljö och politik. Historiskt sett har 

termen använts synonymt med government, men under 1980-talet fick termen en mer 

distinkt innebörd från government med skillnaden att termen governance även 

inkluderar civila aktörer. Den senare benämningen av governance innebär en väg från 

att endast fokusera på statliga aktörer och institutioner och betonar vikten av att skapa 

nätverk för att uppnå gemensamma mål (Kjaer, 2004). 

Governance-teori handlar om institutionella förändringar och mänsklig medverkan. 

Teorin kombinerar regelverk med medverkan och går ut på att förklara politiska 

förändringar och svårigheter som uppstår. I den gamla typen av governance finns det 

traditionella tankesättet att från staten styra ”top down” som handlar om graden av 

kontroll som staten har över sociala och ekonomiska aktiviteter. Den nya typen av 

governance handlar i motsats om att integrera med samhället och skapa nätverk som 

kan öka effektiviteten genom bättre samarbete vid implementering av olika sorters 

policy (Kjaer, 2004).    

Den statliga förvaltningen har förändrats bort från arbetsättet med hård styrning, 

reglering och organisering under de senaste 20 åren. Utvecklingen av den mjukare typen 

av styrformer har ökat potentialen för samarbete mellan statliga och privata aktörer. 

Trots governance-begreppets vida innebörd finns det ett genomgående tema hur den 

offentliga förvaltningen anpassar sig efter samhällets förändringar, där den senaste 

tendensen varit ett steg bort från traditionell hierarkisk styrning mot mjukare typer av 

styrmedel (Appelstrand, 2007).  

Governance handlar om hur statens makt förändras, inte att den försämras och att 

mycket finns att vinna i ett samarbete mellan olika aktörer vilket gör att den 

traditionella ”command-and-control” inställningen inte alltid är bäst. En variant av den 

mjukare typen är där kommunikativa nätverk skapas och policies blir resultatet av en 

öppen process där de olika aktörerna utbyter kunskap. Exempel på aktörer kan vara 

offentliga, privata och frivilliga och nätverksprocessen kan resultera i olika 

handlingsprogram som riktlinjer och standards eller information och rådgivning. Statens 
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roll handlar om att skapa ett ramverk där nätverken har potential att utveckla självstyre 

snarare än att skapa regler och resultatkrav likt inställningen ”command-and-control” 

(Appelstrand, 2007). 

Idag är styrning oftast en mix av hierarkisk och icke-hierarkisk typ som bygger på 

samarbetet mellan staten, marknaden och privata aktörer. Nya styrmedel (new modes of 

governance) bygger främst på icke-hierarkisk styrning som exempelvis positiva motiv, 

förhandling och övertalning till skillnad från den gamla typen av governance som 

främjar ”top down” reglering med bland annat hot om sanktioner (Bäckstrand et.al., 

”2010). Den svenska skogsvårdslagen är ett exempel på en sådan förändring där 

nuvarande lagstiftning går ut på att goda beslut ska tas i skogsbruket på stort eget ansvar 

hos skogsägarna med bakgrund av god rådgivning och information. 
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4 Klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket 

4.1 Ett förändrat klimat 
För att kunna bedöma hur utsläppen i ett framtidsscenario kan påverka framtida 

klimatförhållanden används klimatmodeller och SMHI:s klimatforskningsenhet, Rossby 

Centre, har utvecklat en regional atmosfärsmodell för simuleringar av framtida 

klimatförhållanden i Europa. De flesta simuleringar som genomförts vid Rossby Centre 

grundas på IPCC:s scenarier A2 eller B2. Det har genomförts simuleringar för 

klimatutvecklingen från år 1961 till år 2100 utan avbrott som skapat underlag för hur 

konsekvenserna av människans klimatpåverkan kan se ut i framtiden (Bernes, 2007). 

I en rapport som tagits fram av skogsstyrelsen som underlag för Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) beskrivs hur svenskt skogsbruk kan påverkas av 

framtida klimatförändringar (Eriksson, 2007). Rapporten utgår från resultat vid Rossby 

Centre där indata kommit från två modeller, Echam och Hadley, som är de mest 

använda för simulering av klimatscenarier. Av utsläppsscenarier grundar sig rapporten 

på A2 och B2. För A2-scenariot beräknas 3,8 ˚C och för B2-scenariot 2,7 ˚C ökning av 

jordens medeltemperatur till år 2100 jämfört med år 1990 (Eriksson, 2007). 

Med den händelseutveckling som beskrivs i scenarierna förväntas Sveriges 

årsmedeltemperatur öka med mellan 2,5 - 4,5 ˚C under perioden 2071-2100 jämfört 

med senaste normalperioden 1961-1990. Ökningen förväntas vara mest markant under 

vintrarna med upp till 5,5 ˚C. Det bedöms också i scenarierna att den del av året då det 

finns ett sammanhängande snötäcke minskar med minst en månad för hela landet. I 

Skåne och längs med Götalandskusten bedöms situationen bli än kraftigare och snön 

blir näst intill obefintlig (Eriksson, 2007). 

För Sverige bedöms temperaturen öka framförallt under de kallaste vinterdagarna men 

till viss del även medeltemperaturen under mildare dagar. För södra delarna av landet 

förväntas varma sommardagar bli ännu varmare medan temperaturökningen för övriga 

landet bedöms vara mer lik både under svala och varma sommardagar. Ett varmare 

klimat och förändrade landskapsförutsättningar leder till att klimatzonerna flyttas norrut 

och det beräknas att vegetationsperioden kan öka med mellan en och två månader i hela 

Sverige i scenarierna. I södra Götaland beräknas vegetationsperioden, som är den del av 

året då dygnets medeltemperatur under en sammanhängande period är över 5 ˚C öka 

med så mycket som tre månader (Eriksson, 2007).      

Den totala mängden nederbörd som faller över Sverige bedöms under nuvarande sekel 

öka med mellan 10 - 20% jämfört med referensperioden 1961-1990. 

Extremnederbörden, exempelvis mängden nederbörd under ett dygn förväntas också 

öka. Under sommaren kommer det totalt sett att regna mindre och inte lika ofta men 

mer i form av kraftiga skurar, detta gäller framförallt för Götaland. Vinternederbörden 

kommer för hela landet öka och göra sig påmind oftare (Eriksson, 2007). 

Vindförhållandena förändras endast marginellt under sommaren i de olika scenarierna. 

Under övriga perioder av året, framförallt under vintern varierar förändringen beroende 

på vilken klimatmodell som använts. Gemensamt för modellerna är att 

vindförändringarna förväntas bli små även under den här perioden och med Echam-

modellen, som visar på mest förändring, ökar vindhastigheterna under vintern med 7 – 

13 % i slutet av seklet (Eriksson, 2007).  
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4.2 Påverkan på skogsbruket 

4.2.1 Ökad produktion  

Vid ett förändrat klimat leder ökad temperatur och koldioxidhalt tillsammans med 

längre växtsäsong till förändrade produktionsförutsättningar för trädslagen. Mer av 

inkommande solljus kan utnyttjas för fotosyntes- och biomassaproduktion, som i sin tur 

kan generera ökad biomassa- och stamvedsproduktion för samtliga trädslag i Sverige 

(Bergh et.al., 2006). 

Knoppsprickning och skottskjutning som sker på våren påverkas av lufttemperatur och 

dagslängd. Barrträden är mest beroende av temperaturen medan lövträden är beroende 

av både temperatur och dagslängd. Med ökad temperatur likt scenarierna från IPCC 

kommer knoppsprickning och skottskjutning ske 2-5 veckor tidigare än idag. En risk 

med detta är att frostskadorna kan öka, det är framförallt negativt i plant- och 

ungskogar. De barrträd som har kvar större delen av barren på våren kan direkt ta vara 

på en tidigare vår medan lövträden är beroende av en tidigare lövsprickning för att 

kunna utnyttja en tidigare vår (Eriksson, 2007). 

Värmen kan påskynda nedbrytningen av dött organiskt material i markens humusskikt 

och hjälper till att öka frigörelsen av kväve och andra näringsämnen. I dagsläget är det 

tillgång på växtnäring som hämmar produktionen i skogsekosystemen i Sverige. En 

ökad marktemperatur ökar den biologiska aktiviteten och mineraliseringen som i 

förlängningen ger ökad barr/bladmassa och tillväxt (Bernes, 2007, Eriksson, 2007). 

Genomförda experiment där marktemperaturen höjts med 5 ˚C har visat att 

virkestillväxten fördubblats (Eriksson, 2007). Osäkerhet finns dock i hur länge en sådan 

effekt varar. Den bör avta med tiden när markens förråd av lättnedbrytbart material tagit 

slut. Tidvis begränsas trädens tillväxt också av brist på vatten, i framförallt södra 

Sverige. Under torra år kan virkestillväxten sjunka med cirka hälften av den normala. 

Eftersom sommarnederbörden förväntas minska kan detta bli ett problem, framförallt 

för gran och lövträd, medan tallen är bättre rustad (Bergh et.al., 2006, Bernes, 2007, 

Eriksson, 2007).    

Produktionshöjningen i svensk skog uppskattas till 5 % i B2-scenariet och 14 % i A2-

scenariet för perioden 2011-2040 respektive till 24 % för B2-scenariet och 31 % för A2-

scenariet under perioden 2071-2100 (Eriksson, 2007).  

4.2.2 Stormfällning 

Under 1900-talet är storm den faktor som påverkat det svenska skogsbruket mest. Det 

beror inte på att det har blivit vanligare med starka vindar utan på faktorer som t.ex 

minskar stabiliteten i marken vid ett mildare och fuktigare klimat vintertid samt att antal 

träd per ytenhet ökat. Då trakthyggesbruket är vanligast i Sverige skapas hyggeskanter 

som påverkas av vinden när skyddet av den tidigare skogen inte längre finns kvar. Färre 

antal dagar med tjäle som är en stabiliserande faktor har lett till ökad mängd 

stormfällning vintertid även om antalet stormar inte blivit fler. Stormarna uppträder i 

regel under vintermånaderna och vid ett mildare klimat minskar perioden med tjäle eller 

försvinner helt och träden står mindre stabilt (Eriksson, 2007).  

Ett förändrat klimat kan påverka risken dels direkt genom det förändrade klimatet men 

också genom ett förändrat skogstillstånd. Hur motståndskraftigt det framtida 

skogstillståndet är för vind och storm beror på vilka trädslag som väljs och vilken 

skogskötsel man väljer. En ökning av tillväxten kan leda till att skogen blir känsligare 
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för vind vid en tidigare ålder vilket gör att den period som träden är mest känslig för 

vind förlängs, förutsatt att man inte kortar ner omloppstiden. För att stå sig rustad är det 

viktigt att planera rätt med val av trädslag/trädslagsblandningar och använda rätt 

skötselmetoder som påverkar trädens höjd och form, antal stammar per ytenhet och 

rotningsförhållanden (Eriksson, 2007).    

4.2.3 Skadeinsekter och  skadesvampar 

Med varmare klimat ökar risken för insektsangrepp i skogen, dels förväntas större 

problem med de insektsarter som redan finns, men risken finns också att helt nya 

skadegörare kommer att trivas och etablera sig i det varmare klimatet. Södra Sverige har 

i dagsläget problem med snytbaggen, som är den skadeinsekt som påverkar 

skogsekonomin i störst grad genom att främst angripa barrplanteringar (Bergh et. al., 

2006). Trakthyggesbruk är det mest gynnsamma för snytbaggen eftersom den till stor 

del är beroende av solexponerade stubbar och rötter. Ett klimat med högre temperaturer 

kan leda till att tiden då snytbaggen utvecklas blir kortare och en större andel kommer 

att kläckas på sensommaren. Längre och varmare höstar ökar potentialen för en längre 

period av aktivitet som kan leda till plantskador. Andra insekter som orsakar skador 

under plantstadiet, som till exempel olika typer av vivlar kommer att ha en liknande 

utveckling vid ett varmare klimat (Eriksson, 2007). 

Den åttatandade granbarkborren kommer troligtvis hinna med två fullt utvecklade 

generationer under en vegetationsperiod i södra Sverige under ett varmare klimat, i linje 

med vad som nu redan sker i Danmark. Efter perioder av torka eller stormar kommer 

detta ha en stor påverkan på skogen. När trädet är nedsatt efter exempelvis en rad 

somrar med torka kan granbarkborren hinna döda betydligt fler träd med två fullt 

utvecklade generationer i jämförelse med dagens situation (Eriksson, 2007).  

Det är svårt att visa hur den här framtiden kan te sig, men ett försök har gjorts genom att 

simulera klimatförändringarna i en modell för barkborrens ekologi och visar hur 

insektens möjlighet att genomföra en sensommarsvärmning i Hadley A respektive B-

scenario. Detta har genomförts på de två experimentlokalerna Ljungbyhed och Växjö. 

Resultatet av undersökningen sammanfattas i tabell 1 (Jönsson, 2004). 

Tabell 1: Antal tillfällen under en 30-årsperiod som barkborren kan förväntas genomföra en 

sensommarsvärmning under olika scenarier (Bergh et. al., 2006). 

 Dagens klimat Hadley A-scenario Hadley B-scenario 

Ljungbyhed 1-4 30 26-28 

Växjö 1-4 30 20-23 

 

Insekter av typen blad- och barrätande som till exempel röda tallstekeln skulle också 

gynnas i ett varmare klimat och orsaka tillväxtförluster och träddöd i samma omfattning 

som längre söderut i Europa. En annan följd av förhöjd temperatur och längre 

vegetationsperiod kan vara att det etableras helt nya skadegörare (Eriksson, 2007). 

Av skadesvampar är rottickan den största skadegöraren och dess skador har beräknats 

att kosta mellan 500 och 1000 miljoner kronor per år. Spridning sker främst genom 

exponering av stubbytor vid avverkning under vegetationsperioden. Patogena 

rötsvampar kommer sannolikt att öka vid ett varmare klimat med längre 

vegetationsperiod. Stamskador, som till exempel uppkommit av skogsmaskiner gynnar 

spridning av rötsvampar. Även rötsvampar som honungsskivling och blödskinn har i 
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dagsläget stor skadeutbredning. Den senare angriper oftast gran som drabbats av 

snöbrott medan den förstnämnde oftast angriper både barr- och lövräd som är drabbade 

av torkstress, vilket indikerar att angreppen kan öka i framtiden (Eriksson, 2007). 

Gremmeniellasvampen gynnas överlag av varma och fuktiga vintrar och vad gäller tall 

även av kalla och fuktiga somrar. En storskalig epedimi av Gremmeniella kan utlösas av 

riklig nederbörd under ett år. Även tallskyttesvampen, som oftast orsakar barrskador i 

framförallt tall i södra och mellersta Sverige gynnas av varma vintrar och fuktiga 

somrar. Ett varmare klimat bedöms medföra att artens utbredning når längre norrut 

(Eriksson, 2007). Stora skador i skogsbruket på grund av skadesvampar och 

skadeinsekter kan generera stora ekonomiska påfrestningar men det är osäkert vad 

omfattningen av detta kan bli vid ett förändrat klimat (Bergh et. al., 2006). 

4.2.4 Frost, torka och skogsbrand 

Modellsimuleringar tyder på ökad risk för vårfrostskador över hela landet, med störst 

risk i södra Sverige samtidigt som risken för skador på grund av höstfrost bedöms 

minska över hela landet. De trädslag som står sig bäst mot vårfrost är lärk, björk och tall 

(Eriksson, 2007). 

Svår torka under sommaren kan bli ett större problem och orsaka stora barr- och 

lövskador som i längden leder till sämre produktion. Sker detta under en alltför lång tid 

kan vitaliteten nedsättas så pass att träden dör. Innan detta sker kan sämre vitalitet i 

träden göra att förutsättningarna för skadedjur förbättras och etablerar sig lättare. 

Torrare somrar kan orsaka betydande konsekvenser för produktionen i södra Sverige 

(Bergh et. al., 2006). 

Risken för skogsbrand bedöms öka till följd av längre perioder med extrem torka och 

vattenbrist som följd, där den största sannolikheten finns i Götaland. Historiskt sett har 

de skogar som skötts mest aktivt inte drabbats lika ofta av storskaliga skogsbränder 

(Bergh et. al., 2006 & Eriksson, 2007).  

4.2.5 Drivning och uttransport 

Skogsavverkning är många gånger beroende av tjäle för att undvika markskador. I ett 

förändrat klimat kan perioder med tjäle bli färre. Med ökad mängd nederbörd under 

hösten och vintern tillsammans med mindre perioder med tjäle ökar risken för 

körskador som är till stor nackdel för den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Den 

största påverkan blir när stora mängder kvicksilver, näringsämnen och organiskt 

material når ut till avrinnande vatten (Eriksson, 2007). 

Ökad vintertemperatur och årlig medelnederbörd tillsammans med nederbörd oftare i 

form av regn istället för snö innebär att tjälperioden minskar med upp till 40 %. Det 

kommer att påverka framförallt vägtrummor och vägkroppars stabilitet genom ökad 

belastning vilket kommer öka kraven på skogsbilvägsystemet. Problemen förväntas bli 

störst i södra Norrland och sydvästra Götaland (Eriksson, 2007). 
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4.3 Anpassningar 

4.3.1 Skogsstyrelsens klimatpolicy 

Vid ett förändrat klimat och därmed en ökad hotbild kan skogsbruket genom strategiska 

val vara väl förberett. Det är därför viktigt att skogsägaren är medveten om dessa risker 

och gör medvetna skogskötselval. I skogsstyrelsens klimatpolicy anges följande 

åtgärder för att möta klimatförändringarna (Skogsstyrelsen, 2009): 

 Anpassning av viltstammar för hög handlingsfrihet i trädslagsvalet vid 

föryngring. 

 Anpassning av trädslagssammansättning i skogen genom följande åtgärder: 

användning av blandskog för att minska sårbarheten vid skadeangrepp, satsning 

på fler än två trädslag för att sprida riskerna, användning av stormtåliga trädslag 

i utsatta vindlägen, ökad satsning på gran på lämplig mark i norr för att ta 

tillvara att granens möjliga tillväxt ökar mer än tallens samt ökad satsning på 

tallföryngring på torkkänsliga marker i söder. 

 Utveckling av skötsel för ökad stormfasthet i utsatta vindlägen. 

 Ökad användning av biologisk behandling av stubbar mot rotröta. 

 Utveckling av underhåll av skogsbilvägar. 

 Utveckling av logistiksystem för drivning, med bättre planering och tekniker 

som förebygger körskador på mark och vatten. 

 Utveckling av hänsyn och strategier för att bevara biologisk mångfald, sociala 

värden och kulturlämningar samt skydda rennäringen.  

 Utveckling av samarbete mellan grannar kring skogsbilvägar, 

avverkningsplanering, hänsyn till vatten och balans mellan viltstam och 

handlingsfrihet vid föryngring. (Skogsstyrelsen, 2009, s.3) 

4.3.2 Ytterligare åtgärder 

Det är viktigt att den enskilde skogsägaren på ett medvetet sätt sprider riskerna i sitt sätt 

att bruka skogen för att minimera påverkan av ett förändrat klimat. Det kan han göra 

genom odling av flera trädslag, ökad trädslagsblandning i bestånden, variation i 

avverkningsålder och gallringsregim samt förbättrat försäkringsskydd. Sådana åtgärder 

kan göra skogen motståndskraftig om den exempelvis drabbas av en trädslagsspecifik 

skadeinsekt. Då endast ett trädslag dör ut kan de övriga trädslagen fortfarande ta vara på 

solljus, näring och vatten som gör att skogen överlever (Eriksson, 2007, Falk, 2005, 

SOU 2007:60). 

Med sämre förutsättningar för vinterdrivning och uttransport är det viktigt med en 

miljömedveten drivningsplanering med miljösäkra överfarter över vattendrag och att 

inte köra nära ytvatten. För risken med ökade problem med drivning rekommenderas att 

dikning kan hjälpa för att motverka problemen (Eriksson, 2007).   

För att anpassa skogsbruket och motverka spridning av rotröta rekommenderas en 

ökning av stubbehandling med biologiska eller andra miljövänliga medel vid gallring 

och slutavverkning. (Eriksson, 2007). 

För att kunna möjliggöra en större satsning på blandbestånd med mer inslag av lövträd 

för att sprida riskerna krävs förändring inom viltförvaltningen då förutsättningarna i 

dagsläget gör att odling av de flesta lövträd inte är gynnsam utan användning av 

kostsam stängsling. Högre andel lövträd har potential att kunna bli ett komplement till 
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barrskogsbruket och hjälpa till att stärka den biologiska mångfalden i ett förändrat 

klimat (SOU 2007:60). 

En studie om vilken typ av skog som var minst sårbar i stormen Gudrun visar att ett 

bestånd dominerat av gran hade en mycket högre sannolikhet att skadas än bestånd 

dominerade av tall eller lövträd (Fridman & Valinger, 2011). Studien indikerar även att 

det blir en reducerad risk för framtida vindskador genom ökad andel lövträd som sparats 

efter röjningar och tidiga gallringar. 
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5 Resultat 
Resultatet från intervjuerna presenteras för varje respondentgrupp. Intervjuerna 

presenteras på så sätt att generella synpunkter och attityder för gruppen kommer fram. 

De för studiens syfte och frågeställning mest relevanta resultat sammanfattas sedan i 

tabellform för att ge en överblick.  

5.1 Respondentgrupp 1 
De fyra intervjuade personerna i respondentgrupp 1 är samtliga män som åldersmässigt 

sträcker sig mellan 50 och 70 år. Storleksmässigt äger de 75, 156, 210 respektive 400 ha 

skogsmark som domineras av barrträd, framförallt gran. Två av respondenterna har 

ekonomisk vinning och produktivitet som övergripande syfte med sin skog, övriga 

uppger sitt intresse för skogen som övergripande syfte men att det ekonomiska alltid 

finns med i bilden. Två av respondenterna har skogsbruket som sin primära 

inkomstkälla och arbetar inte med något annat vid sidan av, den ena är pensionär och 

den andra lever på sitt lantbruk, skogsbruk och jordbruk inkluderat. Övriga två har 

annan sysselsättning. En av respondenterna äger sin skogsmark ensam, medan övriga 

delar med syskon, föräldrar eller barn. Respondenten som äger sin skogsmark ensam 

har köpt sin skogsmark medan övriga ärvt sin mark. Två av fyra respondenter har 

akademisk utbildning. Ingen är medlem i Södra eller någon annan skogsägarförening. 

Samtliga bor på sin skogsfastighet. Alla respondenter brukar i viss mån sin skog själva 

vad gäller det handbegripliga såsom röjning, gallring och vård av skogen medan större 

projekt som avverkningar sköts på entreprenad. 

Gemensamt för respondenterna inom gruppen är att de inte tagit del av någon 

utbildningsträff eller skogskväll angående klimatfrågan som skogsstyrelsen arrangerat. 

Motiven till detta varierar bland de fyra respondenterna. En respondent uppger 

okunskap om att sådan utbildning finns: ”Nej, det har väl inte varit någon sådan kurs 

som jag kan minnas, sådant blir också svårare med ett annat arbete vid sidan om, tiden 

blir lite knappare, det är en viktig del, de pratar ju mycket och dricker kaffe och det tar 

ju tid det också.”(Respondent 1). Respondent 2 och respondent 3 anger främsta 

anledning att ämnet är nytt och det inte funnits speciellt mycket inom det men båda två 

kommer säkerligen ta del av det i framtiden. ”Utbudet har inte varit så stort, men om de 

har någon kvällskurs eller så kan man gå, det ligger ju i tiden.” (Respondent 2). ”Det 

har inte blivit av, men det är mycket möjligt att jag kommer att göra det, anledningen är 

väl främst att det är ganska nytt.” (Respondent 3). För respondent 4 är anledningen till 

viss del tidsbrist men framförallt att han anser sig kunna området. Samtliga 

respondenter har tagit del av andra utbildningar som skogsstyrelsen arrangerat med 

syftet att lära sig mer och hålla sig uppdaterad och samtliga tycker att det finns 

tillräckligt med information tillgänglig för en privat skogsägare. Gemensamt för 

gruppen är att man i viss mån utnyttjar och har användning av informationen i sitt 

skogsbruk.  
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Tre av fyra respondenter inom gruppen 

anser att klimatet kommer förändras så 

mycket att det kommer påverka 

skogen på ett påtagligt sätt (Figur 1 

och Tabell 2). En respondent svarar 

nej på frågan med förklaringen att det 

inte händer så mycket med klimatet på 

en hundraårsperiod som många tror. 

En respondent anser att det kommer 

förändras men att förutsättningarna för 

svenskt skogsbruk alltid förändrats och 

kommer alltid att göra det vilket tolkas 

som ett ja men med bakomliggande 

motiv att det är normalt. Två av de 

respondenter som svarar ja på frågan 

nämner faktorer som kortare 

omloppstid, ökad produktion, sämre 

kvalitet och ökad risk för insekter som 

kan påverka deras skog i framtiden (för 

mer omfattande svar se Bilaga 2). 

En av fyra respondenter har påverkats av 

pågående klimatdiskussion i sättet att 

bruka skogen (Figur 2 och Tabell 2). 

Bakomliggande motiv är att 

respondentens skog drabbades av 

stormarna Gudrun och Per: ”Jag lämnar 

en del löv vid gallring för att binda och 

inte gallra lika hårt, så att det inte blir 

lika vindkänsligt så att säga, och det 

skulle jag säga jag gjort av den här 

diskussionen och framförallt med 

anledning av Gudrun och Per, där fick 

man sig en tankeställare.” (Respondent 

2). Av de som inte påverkats är 

anledningarna för en av respondenterna att 

denne alltid använt sig av det sätt att bruka 

skogen som nu rekommenderas och för en 

annan att man inte får något facit på 

klimatet och han anser att det handlar om 

skrämsel. Den återstående respondenten 

anser att han hade brukat skogen på 

samma sätt även om klimatdiskussionen 

inte funnits (för mer omfattande svar se 

Bilaga 2). 

 

 

75% 

25% 

Ja 

Nej 

25% 

75% 

Ja 

Nej 

Figur 1: Procent skogsägare som anser att klimatet 

kommer förändras så mycket att det kommer 

påverka skogen på ett påtagligt sätt i gruppen som 

inte deltagit i skogsstyrelsens klimatutbildning. 

Figur 2: Procent skogsägare som påverkats av 

pågående klimatdiskussion i sättet att bruka skogen i 

gruppen som inte deltagit i skogsstyrelsens 

klimatutbildning. 
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Ingen av respondenterna i gruppen 

redogör att man genomför några 

speciella anpassningar i sitt skogsbruk 

för att förbereda inför 

klimatförändringar (Figur 3 och Tabell 

2). Vad som kan klassas som oklart 

och inte ett tydligt nej är det som 

följande respondent förklarar: ”Nej, 

något märkbart har jag inte gjort, vid 

planteringar kommer mycket löv och 

nu lämnar man mer löv i röjningarna 

än vad man gjorde ett tag för det 

stöttar på ett annat sätt.”(Respondent 

2). Bakomliggande motiv till detta 

agerande förklaras med att 

respondenten fick en tankeställare på 

grund av stormarna skogen drabbats av. Övriga respondenter klimatanpassar inte sitt 

skogsbruk varav en förklarar att han fortsätter som han alltid gjort då det verkar vara 

mer och mer rätt, en annan respondent menar att han låter marken bära det den vill ha 

och odlar inte fram några monokulturer. Den sista respondenten förklarar att han inte 

satsar på nya trädslag eller gör något annat med anledning av ett förändrat klimat (för 

mer omfattande svar se Bilaga 2).  

Det finns olika bakomliggande motiv för att inte klimatanpassa sitt skogsbruk bland 

respondenterna. Två hänvisar till osäkerhet i bedömningen av den framtida 

klimatförändringen varav en också hänvisar till osäkerheten i vad man kan göra för att 

förbereda inför. En av respondenterna har inte genomfört några klimatanpassningar 

eftersom han inte tänkt på att man kan göra det. Den fjärde respondenten hänvisar till att 

han redan gör anpassningar i sitt nuvarande sätt att bruka skogen med mångfald i 

trädslag och ser inga skäl till att ändra på det, men att de planeringsbesluten inte gjorts 

med anledning av klimatdiskussionen. På frågan om man planerar att genomföra några 

anpassningar i framtiden svarar två av respondenterna klart och tydligt nej medan två av 

respondenterna är öppna att förändra sitt skogsbruk om det krävs (för mer omfattande 

svar se Bilaga 2).   

Tre av fyra respondenter har en uppfattning om vilka anpassningar man anser vara 

viktigast och genomförbara även om man praktiskt inte genomfört några ännu. Dessa tre 

nämner vikten av att ha en så blandad skog som möjligt som viktigaste åtgärd. Ingen 

respondent har på något sätt anpassat sitt skogsbruk för att utnyttja potentialen av ökad 

produktion i ett varmare klimat.     

5.2 Respondentgrupp 2 
Respondentgrupp 2 består av två kvinnor och fyra män som åldersmässigt sträcker sig 

mellan 42 och 73 år. Storleksmässigt äger de intervjuade personerna 37, 48, 52, 100, 

103 respektive 130 ha skogsmark. För respondenten med 103 ha är 60 ha lokaliserat i 

annat län än Kronoberg. Samtliga i gruppen har skog som domineras av barrträd, 

framförallt gran. Tre av respondenterna har intresse och rekreation som övergripande 

syfte med skogen. En respondent har det ekonomiska som övergripande mål medan 

resterande två tycker det är svårt att säga vad som är övergripande då både intresset och 

ekonomin är viktigt. För två av respondenterna är skogsbruket den primära 

inkomstkällan. Samtliga har eller har haft annan sysselsättning innan pension och på så 

0% 

75% 

25% 
Ja 

Nej 

Oklart 

Figur 3: Procent skogsägare som genomför 

anpassningar i skogsbruket för att stå rustad inför 

klimatförändringar i gruppen som inte deltagit i 

skogsstyrelsens klimatutbildning. 
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sätt är det ingen av respondenterna som helt lever på sitt skogsbruk. En av 

respondenterna äger sin skog ensam medan övriga delar sin skog med sin respektive 

eller sina barn. Samtliga i gruppen har köpt sin skogsmark. Hälften av de intervjuade 

inom gruppen har akademisk utbildning. Fyra respondenter är medlemmar i Södra. Alla 

förutom en av respondenterna bor på sin skogsfastighet. Gemensamt inom gruppen är 

att lättare åtgärder i skogsbruket sköts på egen hand och vid större åtgärder används 

entreprenad.  

Gemensamt för respondentgruppen är att samtliga skogsägare tagit del av en 

skogskväll/informationsträff med fokus på skogsskötsel och klimat som skogsstyrelsen 

arrangerat. Man lyssnade på föreläsningar av forskare inom meteorologi och andra 

naturvetenskaper som informerade om hur skogen kan påverkas av klimatförändringar 

och hur man bör förbereda skogsbruket inför en förändring. Informationstillfället 

uppfattas av samtliga som envägskommunikation där det fanns tillfälle att ställa frågor. 

Motiv för att ta del av informationstillfället varierar bland de intervjuade men främst 

handlar det om nyfikenhet och intresse att lära sig mer för att kunna sköta sin skog på 

ett så bra sätt som möjligt. Respondent 5 säger: ”Jag ville veta på vilket sätt den här 

klimatförändringen skulle påverka skogsbruket, sättet att bedriva skogsbruket.”. 

Respondent 6 säger följande: ”Främst valde jag att gå på den av intresse för att kunna 

sköta skogen så bra som möjligt, jag går alltid på sådana för jag tycker det är 

intressant och lärorikt.”. Ytterligare tre respondenter har liknande motiv till deltagande 

varav två säger: ”Det var av nyfikenhet, intressant att höra vad olika experter hade för 

tankar om framtiden.” (Respondent 8), ”Den träffen var främst av intresse, söka mer 

kunskap, få underlag för beslut.” (Respondent 10). En respondent uppger ett ytterligare 

motiv: ”Jag hade två syften, dels att få kunskap för mitt egna skogsbruk, men också ur 

mitt skogsentreprenörsperspektiv är det bra att synas och träffa 

skogsägare.”(Respondent 7). Samtliga har tidigare tagit del av andra utbildningar som 

skogsstyrelsen arrangerat med syfte att lära sig mer och hålla sig uppdaterad och 

samtliga tycker att det finns tillräckligt med information tillgänglig för privata 

skogsägare. Samtliga utnyttjar och har användning av informationen i sitt skogsbruk. 

Samtliga poängterar också att utbildningen bara är en del och att man tar åt sig kunskap 

även från många andra källor.  

Samtliga sex respondenter i gruppen 

anser att klimatet kommer förändras så 

mycket att det kommer påverka skogen 

på ett påtagligt sätt (Figur 4 och Tabell 

3). Samtliga respondenter redogör för 

hur de uppfattar att deras skog kommer 

att påverkas av klimatförändringar där 

faktorer som större andel löv, sämre 

kvalitet på granvirket, ökad 

produktion, ökad stormfällning och 

ökade insektsskador tas upp. Utan att 

hitta någon tydlig återkommande 

faktor så visar svaren på en hög tro för 

påverkan på skogsbruket (för mer 

omfattande svar se Bilaga 3). 

100% 

0% 

Ja 

Nej 

Figur 4: Procent skogsägare som anser att klimatet 

kommer förändras så mycket att det kommer 

påverka skogen på ett påtagligt sätt i gruppen som 

deltagit i skogsstyrelsens klimatutbildning. 
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En respondent har inte påverkats av 

klimatdiskussionen i sättet att bruka 

skogen med det bakomliggande 

motivet av okunskap om vad man ska 

göra medan resterande fem på något 

sätt påverkats (Figur 5 och Tabell 3). 

En respondent har påverkats men 

nämner att åtgärderna kan ha utförts 

av andra skäl. Två av respondenterna 

uppger att man i större utsträckning 

lämnar lövträd, och då framförallt 

björk i sitt skogsbruk än vad man 

gjort tidigare. De resterande två 

respondenterna har gått ett steg längre 

och satsat på mångfald och 

riskspridning genom att satsa på 

odling av fler trädslag (för mer 

omfattande svar se Bilaga 3). 

Fyra av respondenterna anser att man 

klimatanpassar sitt skogsbruk (Figur 6 

och Tabell 3). Två av dessa lämnar 

mer björk än tidigare varav en också 

nämner att hålla diken i ordning som 

en viktig åtgärd. Två av 

respondenterna sprider risker i sitt 

skogsbruk genom att satsa på odling 

av fler trädslag med bakgrund av 

osäkerhet i framtiden varav en också 

poängterar rensning av diken samt att 

gynna löv på fler ställen än där löv 

kommer naturligt som viktiga 

anpassningar. En respondent 

klimatanpassar inte med 

bakomliggande motiv av okunskap i 

vad man kan göra. En av respondenternas svar klassas som oklart då åtgärder 

genomförts för att få fram ett blandat och variationsrikt bestånd med bakgrund av ett 

uthålligt skogsbruk som ska klara en miljöförändring, inklusive klimatförändringar. 

Respondentens åtgärder grundar sig alltså inte enbart på en eventuell framtida 

klimatförändring (för mer omfattande svar se Bilaga 3).   

Tabell 3 visar att det bakomliggande motivet till att klimatanpassa sitt skogsbruk skiljer 

sig mellan respondenterna. En respondent gör det för att det ger en trevligare skog och 

nämner att det tankesättet fanns där långt tidigare men att klimatdiskussionen stärkt 

honom i att fortsätta på den inslagna vägen. Två respondenters bakomliggande motiv är 

klimatdiskussionen och prognoser om hur klimatet förändras över tid varav en 

poängterar hela miljön och inte bara klimatdiskussionen. Ett annat bakomliggande 

motiv är osäkerhet, att man inte vet vad som kommer påverkas mest och tycker därför 

det är klokt att satsa på en mångfald av trädslag, eller som respondenten själv utrycker 

det: ”Det kanske är lite småländskt, lägg inte alla ägg i en korg.” (Respondent 10). 

Samma respondent lyfter också fram sitt stora egna intresse i frågan som ytterligare 
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17% 

Ja 

Nej 

Oklart 

Figur 5: Procent skogsägare som påverkats av 

pågående klimatdiskussion i sättet att bruka skogen i 

gruppen som deltagit i skogsstyrelsens 

klimatutbildning. 

Figur 6: Procent skogsägare som genomför 

anpassningar i skogsbruket för att stå rustad inför 

klimatförändringar i gruppen som deltagit i 

skogsstyrelsens klimatutbildning. 
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motiv då denne i sitt yrke arbetat en del med ämnet. En respondent belyser tydligt 

vikten av att få en stormfastare skog som främsta anledning och de kraftiga stormarna 

som skogen drabbats av påverkat: ”Ja, man är mer inriktad på att få det mer 

stormfastare än tidigare. Det blir väl mer efter Gudrun får man helt klart säga, det är 

väl inom de tio åren, det var 2005, sen tänkte man ju mer, till exempel inte bara ha 

gran, för innan blåste det inte ned någonting och då tänkte man inte så mycket.” 

(Respondent 6), (för mer omfattande svar se Bilaga 3). 

Samtliga respondenter som på ett eller annat sätt klimatanpassar sitt skogsbruk anger att 

detta genomförts även om man inte hade tagit del av skogsstyrelsens 

rådgivning/utbildning men anger samtidigt att den gett en klarare bild av effekterna av 

en klimatförändring. En av respondenterna förklarar att åtgärderna skett tidigare men att 

rådgivningen har stärkt skötselinriktningen vilket lett till att åtgärderna utförs mer 

konsekvent och i större utsträckning. En respondent har fått en tydligare bild av det som 

kan göras än vad man hade innan rådgivningen. En annan respondent antyder att 

rådgivningen påverkar till en viss del men att miljötänkandet finns där ändå. De två 

respondenter som uppvisar högst grad av klimatanpassning med introducering av fler 

trädslag hänvisar till att det snarare är en samlad bild av all information, ett 

kunskapssökande i ett stort antal källor samt eget aktivt sökande på information som är 

bakomliggande motiv till anpassningarna. En förklarar att informationstillfället snarare 

var en bekräftelse på den kunskap som förvärvats tidigare (för mer omfattande svar se 

bilaga 3). 

Samtliga respondenter har en uppfattning om vilka anpassningar som man anser vara 

viktigast att genomföra. Fem av respondenterna nämner att sprida riskerna genom 

trädslagsblandning och en uppger underhåll av diken som viktigast åtgärd. Två 

respondenter redogör att det med den förändrade skötselinriktningen finns en tro på 

större tillväxt och att kunna utnyttja potentialen av ett varmare klimat. En av dessa 

redogör också för att den satsning han gjort med sibirisk lärk ser ut att ha en god 

växtpotential. Samma respondent funderar även på att i framtiden testa gråal på fuktiga 

marker eftersom al har en hög produktionsförmåga när det gäller energibiomassa och 

hänvisar till att samhällets framtida energibehov sannolikt blir en ökande marknad för 

bioenergi.  
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Tabell 2: Sammanfattande tabell över respondenternas svar i utvalda frågor för respondentgrupp 1 (för mer omfattande svar se Bilaga 2). 

 R1 R2 R3 R4 

Har du tagit del av Skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning angående 

klimatfrågan? 

Nej. Nej. Nej. Nej. 

Bakomliggande motiv att inte ta del 

av utbildningen/rådgivningen: 

Okunskap om att det finns och 

tidsbrist. 

Brist på utbud. För nytt. Anser sig redan ha tillräcklig 

kunskap. 

Anser du att klimatet kommer 

förändras så mycket att det 

kommer att påverka skogen på ett 

påtagligt sätt?  

Nej. Det händer inte så mycket på 

en hundraårsperiod som många 

tror. 

Ja. Kortare omloppstid, större 

produktion och fler insekter. 

Ja. Ökad produktion och sämre 

kvalitet. 

Ja. Men förutsättningarna för 

svensk skogsbruk har alltid och 

kommer alltid förändras. Det är 

inget konstigt med det. 

Har pågående klimatdiskussion 

påverkat ditt sätt att bruka skogen? 

Nej. Man får inget facit på 

skötseln. 

Ja. Lämnar en hel del löv för att 

binda och göra stormfastare 

bestånd med anledning av 

klimatdiskussionen samt stormarna 

Gudrun och Per. 

Nej. Hade brukat skogen på samma 

sätt ändå. 

Nej. Har alltid trott på 

blandbestånd och fortsätter så. 

Genomför du några anpassningar i 

ditt skogsbruk för att stå dig rustad 

inför klimatförändringar? 

Nej. Inte mer än att jag låter 

marken bära det den vill producera. 

Ja/Nej (Oklart). Inget mer än att 

lämna mer löv vid röjningar än 

tidigare. 

Nej. Letar aktivt och plockar bort  

barkborreangripna träd, men det 

hade gjorts ändå. Satsar inte på nya 

eller fler trädslag.  

Nej. Fortsätter med likadan skötsel 

som tidigare, det verkar vara mer 

och mer rätt. 

Bakomliggande motiv till 

genomförda/icke genomförda 

anpassningar: 

Osäkerhet. Både i vad som ska 

hända och hur man ska göra. 

Ja. Med anledning av stormarna/ 

Nej. Osäkerhet i vad som ska hända 

i framtiden. 

Inte tänkt på att anpassningar kan 

genomföras. 

Brukar redan skogen på ett sådant 

sätt att den klarar av en eventuell 

förändring. 
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Tabell 3: Sammanfattande tabell över respondenternas svar i utvalda frågor för respondentgrupp 2 (för mer omfattande svar se Bilaga 3).  

 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Har du tagit del av Skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning angående 

klimatfrågan? 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

Bakomliggande motiv till deltagande 

i utbildningen/rådgivningen:  

Nyfikenhet för ämnet. Intresse för ämnet. Att få kunskap samt att 

synas som 

skogsentreprenör. 

Nyfikenhet för ämnet. Intresse för ämnet. Intresse för ämnet och 

att få underlag för 

beslut. 

Anser du att klimatet kommer 

förändras så mycket att det kommer 

att påverka skogen på ett påtagligt 

sätt? 

Ja. Övertygad. Ja. Ingen tvekan om 

det. 

Ja. Men omöjligt att säga 

hur. 

Ja. Det har det alltid gjort 

men det är med kortare 
intervaller nu. 

Ja. Fler insekter. Ja. Det kommer att 

påverka mycket. 

Har pågående klimatdiskussion 

påverkat ditt sätt att bruka skogen? 

Ja. Fast hade ändå utvecklats av 
andra skäl. 

Ja. Tar bort träd som 
man anser kommer att 

blåsa ned samt låter 

mer björk komma upp, 
mer lövskog. 

Ja. Introducerar fler 
trädslag. 

Ja. Det påverkar i att 
lämna mer, exempelvis 

björk och skapa 

blandning. 

Nej. För man vet 
inte vad man ska 

göra. 

Ja. Blivit säkrare i 
mångfaldsbiten. 

Genomför du några anpassningar i 

ditt skogsbruk för att stå dig rustad 

inför klimatförändringar? 

Ja. Blandar upp med björk för att 
stabilisera. 

Ja. Lämnar mer björk 
och håller diken i 

ordning. 

Ja. Sprider risker genom 
att introducera fler 

trädslag. Satsar på tall 

trots betesrisker och 
blandar in lärk, douglas 

och sitka samt gynnar 

lövträd. Rensar diken. 

Ja/Nej (Oklart). 
Genomfört åtgärder för 

att få ett variationsrikt 

bestånd, men åtgärderna 
grundar sig inte enbart på 

en eventuell 

klimatförändring. 

Nej. Ja. Större satsning på 
fler trädslag för att 

sprida riskerna. 

Bakomliggande motiv till 

genomförda/icke genomförda 

anpassningar: 

För att få en trevligare skog. 

Tankesättet fanns innan 
klimatanpassningsdiskussioner men 

har stärkts. 

Är mer inriktad på att 

få stormfastare bestånd 
än tidigare.  

Klimatdiskussionen samt 

prognoser om hur 
klimatet kommer 

förändras över tiden. 

Den allmänna  

samhällsdebatten om 
miljön. 

Vet inte vad man 

ska göra. 

I första hand intresset 

och i andra hand 
osäkerheten. 

Hade du genomfört dessa 

anpassningar även om du inte tagit 

del av Skogsstyrelsens rådgivning? 

Ja. Åtgärderna har skett tidigare 
men rådgivningen har stärkt 

skötselinriktningen vilket lett till att 

åtgärderna utförs mer konsekvent 
och i större utsträckning. 

Ja. Åtgärderna har 
genomförts tidigare. 

Ja. Åtgärderna har 
genomförts tidigare. 

Ja. Rådgivningen 
påverkar till viss del men 

miljötänkandet finns där 

ändå. 

- Ja. Åtgärderna har 
genomförts tidigare. 
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6 Diskussion 
Majoriteten av skogsägare i båda intervjugrupperna anser att framtida 

klimatförändringar påverkar skogsbruket. Totalt anser nio av tio skogsägare att skogen 

kommer påverkas. De faktorer som tas upp av framförallt respondenterna som deltagit i 

utbildningen men även av vissa från den andra undersökta gruppen är i stor utsträckning 

de faktorer som presenterats i litteraturstudien av bland annat Eriksson (2007) och 

Bergh et. al. (2006). Detta indikerar att en stor andel skogsägare faktiskt är medvetna 

om att skogsbruket kan påverkas vitalt av klimatförändringar. Skillnaden mellan de 

undersökta grupperna är inte speciellt stor även om respondenterna i grupp 1är mer 

tveksamma och deras svar tyder på viss skepticism. Respondenterna i grupp 2 uppvisar 

en större övertygelse i frågan och har betydligt fler synpunkter på hur man anser att 

skogen kommer påverkas i framtiden. Det kan givetvis förklaras med att man nyligen 

fått förklarat för sig vad experter anser i frågan, men som resultatet visar hänvisas det i 

viss grad också till egen förvärvad kunskap och att man redan ser förändringar i sin 

skog. Många av svaren antyder att man inte var beroende av utbildningen/rådgivningen 

för att kunna förklara så mycket om ämnet som man gjorde. Det är också uppenbart att 

tydliga skeptiker till klimatförändringar eller att en klimatförändring skulle påverka 

skogsbruket bara återfinns bland de som inte deltagit i utbildningen.  

Över hälften av de intervjuade markägarna har påverkats av klimatdiskussionen i sättet 

att bruka skogen. Majoriteten av de som tagit del av skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning i klimatfrågan har förändrat sin skogsskötsel till skillnad från den 

respondentgrupp som inte deltagit. Det indikerar att de som påverkats av 

klimatdiskussionen i större utsträckning är villiga och intresserade av att ta del av en 

utbildning i ämnet. Samtliga markägare som anpassar sitt skogsbruk inför 

klimatförändringarna återfinns i respondentgruppen som tagit del av skogsstyrelsens 

utbildning/rådgivning angående klimatfrågan. Majoriteten av skogsägare i denna 

respondentgrupp klimatanpassar sitt skogsbruk samtidigt som ingen markägare från 

respondentgrupp 1 genomför några klimatanpassningar. Det framgår också tydligt att de 

som klimatanpassar sitt skogsbruk verkligen tror att ett förändrat klimat kommer 

påverka skogen. 

Samtliga skogsägare som förändrat sitt skogsskötselsätt med anledning av 

klimatdiskussionen har gjort det innan man tog del av utbildningen/rådgivningen och att 

denna snarare var en bekräftelse på att det man gör är rätt. Respondentgrupp 2 har i 

större utsträckning påverkats av klimatdiskussionen och genomfört åtgärder även om 

dessa inte direkt har tillkommit på grund av den enskilda informationsträffen. Det 

indikerar att man snarare tar del av utbildningen eftersom man påverkats av 

klimatdiskussionen och redan har ett eget intresse i ämnet och vill lära sig mer. 

Avsaknad av intresse för klimatdiskussionen gör att man inte tar del av utbildningen 

eller inte ens vet att den finns. Givetvis är den svåra uppgiften att nå de som inte är 

intresserade av ämnet för att sprida informationen till så många som möjligt. Vad som 

kommer att krävas för att alla ska sätta sig in i problematiken och börja förbereda 

skogsbruket inför en förändring är svårt att säga och frågan är om det är tillräckligt att 

bara använda en mjukare typ av styrning eller om det krävs hårdare tag. Naturligtvis är 

det önskvärt att medvetenheten ska öka med hjälp av att informationen sprids på 

nuvarande sätt. Men hur lång tid det kommer att ta och om det går tillräckligt fort är 

svårt att bedöma.  
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De skogsägare som tydligast klimatanpassar sitt skogsbruk uppger som bakomliggande 

motiv ett eget aktivt sökande efter information och ett stort intresse i ämnet. Det 

indikerar att just den enskilda utbildningsträffen som skogsstyrelsen arrangerade var av 

mindre betydelse och att åtgärder som gjorts i skogsbruket snarare genomförts på egna 

initiativ. Detta kan ses som ett lyckat resultat av frivillighet och eget ansvar i 

lagstiftningen. Dock fyller istället utbildningen/rådgivningen för dessa skogsägare en 

viktig funktion i form av bekräftelse. Det kan också ses som att fel skogsägare tar del av 

utbildningen/rådgivningen och att mer önskvärt vore att nå ut till de som inte har lika 

stort intresse i ämnet och på så sätt ökar medvetenheten i stort. Naturligtvis är det svårt 

att nå ut till samtliga och få de flesta intresserade när det handlar om något som är 

frivilligt.  

En idé är att i större utsträckning ta tillvara på den kunskap som finns hos skogsägarna. 

Det finns säkerligen mycket att vinna med att inte bara använda sig av 

envägskommunikation utan istället använda ett tillvägagångsätt där det kan skapas 

nätverk och utbytas kunskap mellan skogsbrukets olika aktörer likt det som är önskvärt 

inom den nya typen av governance som Appelstrand (2007) och Bäckstrand et. al. 

(2010) tar upp. Resultat från den här studien visar att det finns mycket kunskap och 

erfarenhet bland småskaliga privata skogsägare som troligtvis kan vara till stor nytta för 

alla och genom kommunikation och en öppen process där de olika aktörerna utbyter 

kunskap kan man hjälpa varandra att bli så informerade som möjligt.  

Det huvudsakliga motivet för att ta del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i 

klimatfrågan är intresse av att få mer kunskap för att kunna sköta skogen på ett så bra 

sätt som möjligt. Även om respondenter som tagit del av utbildningen aktivt valts ut för 

den här studien kan det ses som exempel där privata skogsägare är villiga och aktiva att 

lära sig mer och utveckla sin kunskap och ett lyckat resultat av eget ansvar för att ha 

tillräcklig kompetens för att bruka skogen på ett uthålligt sätt. 

Bakomliggande motiv för att inte agera är okunskap om vad man ska göra, osäkerhet i 

vad som ska hända med klimatet eller att man inte har tänkt på sambandet mellan 

skogsskötsel och klimat. Detta är i likhet med de resultat som presenteras i de två 

enkätundersökningarna från år 1999 och år 2004 (Blennow 2011), där i princip samma 

anledningar till avsaknad av anpassningar uppgavs. Det visar att informationen 

fortfarande behövs för de som är osäkra och medvetenheten behöver spridas ytterligare. 

Att en respondent som deltagit i utbildningen uppger okunskap om vad man ska göra 

som motiv till att inte klimatanpassa sitt skogsbruk bör givetvis vara en tankeställare på 

att informationen behöver bli konkretare.  

Att skogsägare inte vet om att utbildningen finns tillgänglig borde ses som alarmerande 

och ett bevis på att informationen inte når ut till alla. Det är en annan sak om man anser 

det värt att gå på den eller inte, men att man inte ens är medveten om att den finns bör 

vara en tankeställare. Den stora frågan att arbeta med är givetvis hur man ska nå så 

många som möjligt med en mjuk lagstiftning. Att man väljer att inte ta del av 

utbildningen med bakomliggande motiv att man anser sig ha tillräcklig kunskap på egen 

hand bör å andra sidan ses som att skogsägaren tar eget ansvar för att kunna sköta 

skogen på ett bra sätt och ett lyckat resultat av mjukare styrmedel.  

De klimatanpassningar som respondenterna genomfört är en liten del av det som 

rekommenderas i skogsstyrelsens klimatpolicy (Skogsstyrelsen, 2009). Mycket av 

policyn är svårt för en enskild privat skogsägare att genomföra och måste ske på en 

högre nivå men det är ingen av respondenterna som tar upp samarbete med grannar 
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kring skogsbilvägar och avverkningsplanering eller utökad försäkring som viktiga 

åtgärder. Man bör ha i åtanke att satsning på fler trädslag och ökad mängd blandskog är 

lättast att genomföra för en småskalig skogsägare.  

Det är svårt att urskilja om det är någon speciell typ av skogsägare som väljer att ta del 

eller inte ta del av utbildningen då bredden av olika typer skogsägare är stor hos båda de 

analyserade grupperna och antalet intervjuade skogsägare är lågt. Det faktum att båda 

respondentgrupperna innehåller alla de typer av skogsägare som Appelstrand (2007) 

beskriver innebär att det inte går att säga om det finns någon tydlig typ av skogsägare 

som är mer villig och aktiv att ta del av utbildning i klimatfrågan. Det blir än svårare att 

dra några slutsatser då endast tio markägare analyserats.    

I Blennow & Persson (2009) diskuteras att 2004-års enkätundersökning genomfördes 

innan stora delar av södra sveriges skogsägare drabbades av den kraftiga stormen, 

Gudrun, år 2005. Även om man inte säkert kan säga att en specifik händelse orsakars av 

klimatförändringar är det av största intresse att undersöka om detta påverkar den 

enskilda skogsägarens agerande, vilket sätter in den här studien, som genomförts under 

år 2012, i ett intressant sammanhang. Tillsammans med att en större mängd 

information, kunskap och rådgivning/utbildning inom ämnet blivit tillgänglig sedan 

2004-års studie och att väldigt få studier genomförts gör att föreliggande studie är av 

stort värde. Intressant är att resultatet i den här studien visar att ett identifierat 

bakomliggande motiv till klimatanpassning är att skogen drabbats av stormarna Gudrun 

och Per.  

Även om det är vanskligt att jämföra en studie av kvalitativ art där endast tio personers 

åsikter analyserats med storskaliga enkätundersökningar likt de i Blennow (2011) går 

det att diskutera en rad likheter och skillnader. Den andel som anser att klimatet 

kommer förändras så det påverkar skogsbruket är i 2004-års studie med 75 % jämfört 

med 90 % i den här studien. Vad gäller anpassning av skogsskötsel visar resultatet i den 

här studien en högre andel än 2004-års enkätstudie där 19 % uppgav att man har 

anpassat sitt skogsbruk med anledning av klimatdebatten. En anledning till högre andel 

klimatanpassning idag är att studiområdet det senaste decceniet drabbats hårt av stormar 

samtidigt som medvetenheten om påverkan från klimatet har ökat i samhället i stort. 

Vid jämförelser med tidigare studier bör hänsyn tas till att skogsägare som tagit del av 

utbildning/rådgivning inom klimat och skogsskötsel aktivt valts ut i föreliggande studie.   

För stora generella slutsatser kan inte dras när så få personer intervjuats. Det skulle vara 

intressant att göra en studie där en större mängd skogsägare kan jämföras med tidigare 

enkätstudier. Mest önskvärt vore att göra en studie av kvalitativ art i betydligt större 

skala än den här för att kunna dra fler och mer generella slutsatser. Det skulle också 

vara intressant att jämföra resultatet med en liknande studie i ett annat studieområde 

som inte drabbats lika hårt av stormar de senaste åren som Kronobergs län. 

Anledningarna till att inte klimatanpassa skogsbruket grundar sig i osäkerhet i vad som 

kan göras eftersom det finns en osäkerhet hur utvecklingen av klimatet blir. Därför 

behövs det en tydligare och mer konkret plan för hur man skall lära ut skogsstyrelsens 

rekommendationer. Det är också möjligt att dessa rekommendationer kommer att 

förändras över tiden. Det är ändå av största vikt att få fram det man nu anser viktigast, 

vilket är att sprida riskerna.  

Nackdelen med metodiken som använts i denna studie är att inte alltför stora generella 

slutsatser kan dras när bara ett fåtal skogsägare intervjuats, men valet av metod 
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motiveras av att fördelarna är att få fram svar med mer bakomliggande motiv och 

orsaker till beslut. Att bli uppringd och i förlängningen intervjuad av en okänd person 

kan upplevas som att man ska bli kontrollerad. Detta motverkades med att vid första 

kontakt noggrant förklara syftet med träffen och varför man blev kontaktad och överlag 

kändes det som att ingen respondent upplevde något obehag och gärna ställde upp. 

Medvetenhet och kritik finns om att gruppindelningen är fyra i en grupp och sex i den 

andra, vilket till viss del skapar en problematik i att jämföra de båda grupperna.  
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7 Slutsatser 
Det är uppenbart att skogsbruket i Sverige står inför en förändring med ökade risker och 

det är viktigt att medvetenheten om detta blir så omfattande som möjligt. Föreliggande 

studie är inriktad på två grupper privata skogsägares syn och handling angående 

klimatförändringars påverkan på skogsbruket där följande slutsatser kan dras:    

 De skogsägare som deltagit i skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i 

klimatfrågan anser i större utsträckning att klimatet kommer förändras så 

det påverkar skogsbruket än de som inte deltagit. 

 De skogsägare som deltagit i skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i 

klimatfrågan har också i större utsträckning påverkats av 

klimatdiskussionen i sättet att bruka skogen och klimatanpassat sitt 

skogsbruk än de som inte deltagit. 

 Ett enstaka utbildningstillfälle är inte anledningen till 

klimatanpassningen utan det handlar om en bredare kunskapsbas, eget 

intresse för ämnet eller att skogen drabbats av enstaka händelser. 

 För de som har klimatanpassat sin skogsskötsel är 

utbildningen/rådgivningen av stor vikt i form av bekräftelse. 

 Motiv för att klimatanpassa skogsbruket har identifierats i den pågående 

klimatdiskussionen och genom prognoser om hur klimatet förändras, 

eget intresse för ämnet, osäkerhet i hur framtiden blir eller att skogen 

drabbats av stormar. 

 Motiv för att ta del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i 

klimatfrågan är intresse för ämnet, nyfikenhet, få kunskap och underlag 

för beslut samt synas bland andra skogsägare. 

 Motiv för att inte klimatanpassa skogsbruket har identifierats som 

osäkerhet på hur klimatet kommer utvecklas och vad man kan göra, att 

man inte har tänkt på sambandet mellan skogsskötsel och klimat eller att 

man anser att nuvarande skogsskötsel inte behöver förändras. 

 Motiv för att inte ta del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i 

klimatfrågan är okunskap om att det finns sådan, tidsbrist, brist på utbud, 

att det är för nytt eller att man anser sig kunna ämnet själv. 

 Medvetenheten om att skogen kommer påverkas av ett förändrat klimat 

är högre än agerandet att förbereda skogsbruket inför en förändring.  

Att man anser att skogsbruket kommer påverkas av ett förändrat klimat och att man 

klimatanpassat sitt skogsbruk återfinns i större utsträckning bland de som deltagit i 

skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i klimatfrågan. Det beror främst på att de som 

väljer att ta del av utbildningen redan innan har ett stort intresse i frågan och påverkats 

av klimatdiskussionen i sitt skogsskötselsätt och vill lära sig mer. Medan de som inte i 

lika stor utsträckning påverkats av klimatdiskussionen i sina val eller har något intresse i 

ämnet väljer att inte ta del av utbildningen. Därför är betydelsen av 

utbildningen/rådgivningen för de som klimatanpassar skogsbruket av mindre vikt då 

man tog del av den för att få mer kunskap i ämnet än vad man redan hade. Den är dock i 

form av bekräftelse att man gör rätt av stor betydelse. Utbildningen/rådgivningen kan 

sannolikt ha stor betydelse för de skogsägare som inte tagit del av den och inte 

klimatanpassar sitt skogsbruk med anledning av att man inte vet vad man ska göra och 

det är viktigt att den når ut till dessa för att öka medvetenheten i stort. 
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Muntliga källor: 

Respondentgrupp 1: 

Respondent 1 – Man, 66 år, 75 ha skog, intervju utförd 2012-04-22 

Respondent 2 – Man, 63 år, 400 ha skog, intervju utförd 2012-04-23 

Respondent 3 – Man, 70 år, 156 ha skog, intervju utförd 2012-04-23 

Respondent 4 – Man, 50 år, 210 ha skog, intervju utförd 2012-04-25 

Respondentgrupp 2: 

Respondent 5 – Man, 65 år, 52 ha skog, intervju utförd 2012-04-20 

Respondent 6 – Kvinna, 69 år, 48 ha skog, intervju utförd 2012-04-23 

Respondent 7 – Man, 42 år, 103 ha skog, intervju utförd 2012-04-24 

Respondent 8 – Man, 73 år, 100 ha skog, intervju utförd 2012-04-24 

Respondent 9 – Man, 64 år, 130 ha skog, intervju utförd 2012-04-25 

Respondent 10 – Kvinna, 65 år, 37 ha skog, intervju utförd 2012-04-26 
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Bilaga 1 

Intervjumall: 

Går du med att de svar som kommer fram under intervjun används anonymt i min 

studie? Är det ok för dig att jag spelar in intervjun för att kunna genomföra den så bra 

som möjligt? 

Allmänna frågor: 

1. Hur gammal är du? Vilken kommun bor du i? Vilken/Vilka kommuner äger du 

skog i? 

2. Hur stor total areal skogsmark äger du och hur ser den ungefärliga 

sammansättningen ut? 

3. Vad har du personligen för övergripande syfte och mål med din skog 

(ekonomiskt, rekreation, intresse etc)? 

4. Är skogen din primära inkomstkälla? 

5. Arbetar du med något annat vid sidan av ditt skogsbruk? 

6. Äger du din skog ensam eller delar du med någon? 

7. Har du köpt eller ärvt din skogsmark? 

8. Har du någon form av akademisk utbildning? (skoglig eller annan) 

9. Är du medlem i Södra eller någon annan skogsägarförening? 

10. Är du utbo eller bor du på din skogsfastighet? 

11. Hur brukas och sköts din skog och av vem? 

Frågor kring rådgivning/utbildning: 

12. Har du tagit del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning angående 

klimatfrågan? 

- Varför ja/nej 

- Om ja, vad exakt var det för utbildning/rådgivning? Hur gick den till? Hur 

kom du i kontakt med den? 

13. Har du tagit del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning i andra ämnen? 

- Varför ja/nej 

14. Anser du att det finns tillräcklig med information från Skogsstyrelsen tillgänglig 

för en privat skogsägare? 

15. Hur tar du del av den information som finns? 

16. Hur uttnyttjar du informationen? 

Klimatfrågor: 

17. Anser du att klimatet kommer förändras så mycket att det kommer att påverka 

skogen på ett påtagligt sätt? 

18. Hur uppfattar du att din skog kommer att påverkas av klimatförändringar? 

19. Har pågående klimatdiskussion påverkat ditt sätt att bruka skogen? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

20. Genomför du några anpassningar i ditt skogsbruk för att stå dig rustad inför 

klimatförändringar? 

- Om ja, vad exakt gör du? 

Om ja på fråga 20: 
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21. (Om ja på fråga 20)Vad fick dig att genomföra dessa anpassningar? 

22. Hade du genomfört dessa anpassningar även om du inte tagit del av 

skogsstyrelsens rådgivning (om man gjort anpassningar och tagit del av 

rådgivning)? 

Om nej på fråga 20: 

23. (Om nej på fråga 20) Vad är anledning-en/arna till att du inte gör några 

anpassningar? 

24. (Om nej på fråga 20) Planerar du att genomföra några anpassningar i framtiden? 

Om ja/nej på fråga 20: 

25. Har du någon uppfattning vilka anpassningar du anser är viktigast att 

genomföra? 

26. Anpassar du din skog på något sätt för att utnyttja potentialen av ökad 

produktion i ett varmare klimat? 

27. Tar du hänsyn till pågående klimatförändring i din långsiktiga planering, och i så 

fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privata skogsägares attityder och anpassningar till klimatförändringar – en fallstudie i Kronobergs län 

31 
 

Bilaga 2 
Kommentarer från respondentgrupp 1. 

17. Anser du att klimatet kommer förändras så mycket att det kommer att påverka 

skogen på ett påtagligt sätt? och 18. Hur uppfattar du att din skog kommer att påverkas 

av klimatförändringar? 

”Nej, jag vet inte, vad man hör så är det inte riktigt så dramatiskt som på tv alltid, jag 

har inte någon riktig uppfattning om att det skulle vara något stort på gång även om det 

låtsas så ibland, jag har en känsla av att det inte händer så mycket på en 

hundraårsperiod som folk tror att det ska göra.” (Respondent 1). 

”Visst kan det bli en annan växtzon och då växer skogen snabbare, så det blir nog en 

kortare omloppstid, och då blir produktionen större. Blir det varmare blir det mer 

insekter så man får vara mer observant och ta undan.” (Respondent 2). 

”Tillväxten verkar bli otrolig om detta ska hålla på, så ökad produktion blir det i så 

fall, men sedan i detta blir det kanske dålig kvalité istället, det är något jag tycker man 

märkt de senaste åren.”. (Respondent 3). 

”Jo, men det tror jag, ja, ser man upp emot ett sekel tror jag, vad som gör det, men att 

det kommer förändras, det tror jag. Sen kan det vara olika vad det beror på, det har 

alltid förändrats över alla tider, förutsättningarna för skogsbruk om man ser långt 

tillbaka. Men visst kommer det förändras, det tror jag.” (Respondent 4). 

19. Har pågående klimatdiskussion påverkat ditt sätt att bruka skogen? 

”Nej, man får ju inget facit på det, det är mer skrämsel. Men det är möjligt att man tror 

lite mer på blandad skog istället för monokulturer efter allt larm som hörs, att göra sig 

mer okänslig.” (Respondent 1). 

”Jag lämnar en del löv vid gallring för att binda och inte gallra lika hårt, så att det inte 

blir lika vindkänsligt så att säga, och det skulle jag säga jag gjort av den här 

diskussionen och framförallt med anledning av Gudrun och Per, där fick man sig en 

tankeställare.” (Respondent 2). 

”Nej, det har det väl inte direkt, jag försöker ju röja och hålla på så sätt ändå och det 

är ju likadant om det växer björk i det här gudrunstormens fälle som blivit, så växer ju 

den otroligt snabbt också, och det gäller ju att hålla efter det för att det är lagom att ha 

lite blandning på det hela. Men jag lämnar en hel del löv faktiskt på hyggena i alla fall i 

den första delen för att komma upp i 4-5 meter höjd, då kanske om man har jättefina 

granar så börjar man plocka bort lövet mer då. Men i början får man lämna en del löv 

tycker jag.” (Respondent 3). 

”Jag tror inte det har påverkat så hemskt mycket, jag har alltid trott på blandbestånd, 

att det ska få komma lite löv i en granplantering till exempel. Men klimatdiskussionen 

har inte påverkat mig utan det är snarare så att jag hela tiden haft det så här.” 

(Respondent 4). 

20. Genomför du några anpassningar i ditt skogsbruk för att stå dig rustad inför 

klimatförändringar? 
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”Nej, inte mer än att låta marken bära det den vill ha, jag låter det som kommer växa 

istället för att plantera och tvinga in monokulturerna”. (Respondent 1). 

”Nej, något märkbart har jag inte gjort, vid planteringar kommer mycket löv och nu 

lämnar man mer löv i röjningarna än vad man gjorde ett tag för det stöttar på ett annat 

sätt.” (Respondent 2). 

”Ja, det här med barkborreangreppen, där gäller det ju att hålla efter de träden och 

plocka undan, så det blir det ju att man kör runt och letar efter sådana. Men jag satsar 

inte speciellt på nya trädslag eller fler trädslag. Det har varit några små ytor där jag 

planterat lärk, men det är obetydligt, inget större.” (Respondent 3). 

”Det verkar vara mer och mer rätt och det ser man på stormar och allting, homogena 

granbestånd är känsligare, även för skadeinsekter, jag tror det är bra att ha en 

blandning.”. (Respondent 4). 

21. Vad fick dig att genomföra dessa anpassningar? 

”Dels så är det ju stormarna, man har fått sig en tankeställare, främst att det har 

hänt.”. (Respondent 2). 

23. Vad är anledning-en/arna till att du inte gör några anpassningar? 

”Det är främst osäkerheten i vad som ska hända och hur man ska kunna göra, det finns 

ingen som kan säga vad som är lämpligt och blir det fel är det ingen som vill ha sagt 

det.” (Respondent 1). 

”Ja, dels är det osäkerheten på vad som ska hända och var ekonomin hamnar.” 

(Respondent 2). 

”Nej, det har jag knappast tänkt på faktiskt, det blir väl sådant som kommer längs med 

tiden, det är inget som jag tänkt på nu.” (Respondent 3). 

”Ja, egentligen har vi ju de liggandes, jag tycker vi har anpassat så pass att det inte 

finns skäl att ändra”. (Respondent 4).  

24. Planerar du att genomföra några anpassningar i framtiden? 

”Nej, inte om det inte kommer något som man vet är sant så att säga, att det kommer 

information som gör att man måste tänka om, men då måste det vara något alldelses 

speciellt.” (Respondent 1). 

”Ja, till viss del, man får ta lite område för område vad man kan göra, vad du har för 

mark och så. Det är svårt att odla tall i och med att vi har så mycket vilt”. (Respondent 

2). 

”Nej, inte direkt som jag kan tänka mig.” (Respondent 3). 

”Det är svårt att se något annat, just nu är basen gran och det är svårt att se något som 

kan slå granen inom en snar framtid rent ekonomiskt, men däremot tror jag att granen 

mår bra av att det finns lite blandskog, och planterar man på gammal jordbruksmark, 

då sätter jag hellre björk istället, det måste vara anpassat till den mark det ska växa 

på.”. (Respondent 4). 
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Bilaga 3 
Kommentarer från respondentgrupp 2. 

12. Har du tagit del av skogsstyrelsens utbildning/rådgivning angående klimatfrågan? 

“Ja, de var här ute en sväng, men det mesta har jag inte fått där. Ja, en träff på 

universitetet har jag varit på. Sen har jag ju alltså själv, mina jobb har varit att hålla i 

en stor utställning på Store Mosse om skogen och klimatet och sen var jag med i detta, 

Mistra. Så jag har fått input på många olika håll.” (Respondent 10).  

17. Anser du att klimatet kommer förändras så mycket att det kommer att påverka 

skogen på ett påtagligt sätt? och 18. Hur uppfattar du att din skog kommer att påverkas 

av klimatförändringar? 

”Ja, det är jag alldeles övertygad om. Jag kan säga det att jag tycker jag ser det redan 

nu, det känns som att granarna växer hela året nu, fast det gör de väl inte när det är 

frost. Men det tror jag, det är inget jag kommer ihåg när jag var yngre, men det tycker 

jag känns så nu.” (Respondent 5).  

”Mer löv och sen tror jag det blir sämre kvalitet på granvirket.” (Respondent 5). 

”Det tror jag, det är ingen tvekan om det, klimatförändringen är på gång. Det blir väl 

mer vatten och det blir varmare. Jo, jag är rätt medveten om att det kommer förändras 

lite grann.” (Respondent 6).  

”Ja, att det växer fortare och att det kan bli mer stormfällning också och att det blir 

blötare, träden står lösare. Insekter blir det vid stormfällning också, barkborrar och så, 

man får ju hålla ögonen på det.” (Respondent 6). 

”Ja, det kommer det att göra, med tanke på hur lång omloppstid vi har, egentligen är 

det omöjligt att säga hur plantan jag sätter idag kommer trivas i klimatet om 40 år, det 

är mycket gissning i det där, men klimatet kommer inte vara som idag om 40 år.” 

(Respondent 7).  

”I och för sig har det alltid skett förändringar, det har gått upp och ner. Det är kortare 

intervaller nu än vad det var och det visar ju att det kommer att förändras, sen hur 

snabbt det kommer att gå det vet man inte. Man försöker ju säga en tid om 100 år, men 

även om man tänker 25 eller 50 år så kommer vi också se en förändring.”(Respondent 

8). 

”Ja, det tror jag faktiskt att det kommer göra ganska mycket på grund av att när det blir 

varmare så får vi in nya insekter här som man inte är van vid och då tar det upp ännu 

mer skog. Nu var det ju lärkborren eller vad den hette som kom till Skåne och den 

kryper ju uppåt, kommer från sydeuropa. Så det blir bara mycket värre.” (Respondent 

9).  

”Det här med insekterna, det kan bli rätt allvarligt tror jag, det är ju allvarligt redan 

idag, men blir nog värre. Det är många fina träd som redan går åt nu.” (Respondent 9). 

”Det kommer att påverka skogen ja, javisst, absolut det kommer det göra. Nu är man ju 

helt övertygad om att vi inte klarar 2-graders temperaturökning och då är det ju så att 

vi inte vet riktigt vad som händer. För att börjar det tina upp så pass mycket av tundran, 
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vad händer med metangaserna, visst kommer det att påverka mycket, absolut.” 

(Respondent 10). 

”Ja, ingen vet kan jag nog säga, det vi gör det är ju en gissning det är att vi satsar på 

mångfald därför att jag är ganska säker att vi inte vet hur respektive trädslag påverkas. 

Men mycket kommer påverkas, eller många saker.” (Respondent 10). 

19. Har pågående klimatdiskussion påverkat ditt sätt att bruka skogen? 

”Ja, det kan hända, fast egentligen hade det nog kommit ändå av andra skäl.” 

(Respondent 5). 

”Ja, jag tror att det har påverkat, för jag försöker ta de träd som man tror kommer 

blåsa ned. Så det tror jag faktiskt att det har påverkat lite grann, och sen låter vi mer 

björk komma också, så det blir lite mer lövskog och blandskog.” (Respondent 6). 

”Ja, till så vidare att vi introducerar fler trädslag men nej när det gäller hårdheten på 

röjning och gallring.” (Respondent 7). 

”Ja, den påverkar ju den här diskussionen, tänkandet när man går och gör åtgärder i 

skogen. Man tänker mer på det än vad man kanske gjorde för tjugo år sedan. Att man 

ser till att ha ett bestånd med löv kvar under tiden och sedan efter hand som man gör 

första och andra gallringen och så vidare så ser man en dålig gran och en bra björk, då 

sparar man ju björken och då får man det här blandade beståndet.” (Respondent 8). 

”Nej, det kan jag inte säga att det har ännu, för man vet inte vad man ska göra. Jag tror 

det kommer hända saker på sikt, men ännu har det inte hänt något och det är osäkert.” 

(Respondent 9). 

”Ja, jag har blivit säkrare i mångfaldsbiten kan jag säga, ja jag har blivit mycket 

säkrare där, intresset har funnits och känslan att det är viktigt att av många skäl att du 

mer och mer ska se helheten och inte bara delar. Då blir det ju mångfald och det stärks 

än mer av klimatdebatten, därför att osäkerheten blir större.” (Respondent 10). 

20. Genomför du några anpassningar i ditt skogsbruk för att stå dig rustad inför 

klimatförändringar? 

”Ja, jag tror att öka mångfalden och det skälet att blanda upp med björk, så då står de 

där och blåser inte ned lika lätt när de inte har löv på sig. Det kan ju hända att det 

stabiliserar hela skogen. Så det är en sak jag tänker på då för att förbereda för det som 

kommer. Det har jag till och med gjort på vissa ställen, återväxten efter Gudrun sköter 

jag på det viset. Jag lämnar mycket mer björk än vad jag skulle gjort annars. Alltså 

inblandningen är mer, istället för att hugga ner de flesta björkarna, lämnar jag dem där 

det annars skulle blivit en lucka. Ibland tar jag bort barrträd för att lämna plats åt 

björkarna.” (Respondent 5). 

”Ja, jag lämnar mer björk och blandar skogen och jag försöker också hålla dikena i 

ordning.” (Respondent 6). 

 ”Ja, vi introducerar fler trädslag, jag försöker sprida riskerna lite genom trädslag, 

komma ifrån endast gran och försöker få upp tall trots betesriskerna och betestrycket. 

Blanda in lärk, douglas och sitka och försöker gynna löv mer än där löv kommer 

naturligt. På bättre marker testar vi lärk, eftersom att den ser ut att ha bättre potential 

än gran, och blir det ytterligare varmare här under 40-50 år tror jag att den kan nyttja 
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potentialen bättre än vad granen gör. Sen då lövet på fuktigare marker, lövet verkar 

klara det bra och kommer det då dessutom bli ännu blötare, då vill jag ha det. 

Douglasgran och sitkagran är mer för att det är roligt med något mer än bara svensk 

gran och kanske också förhoppningsvis lite mer stormfast, sitka är ju inte heller lika 

viltbegärlig. Douglas har en tillväxtpotential om man lyckas. Detta tillsammans med att 

rensa diken.” (Respondent 7). 

”Vi har gjort åtgärder där vi försökt att få fram mycket blandat och variationsrikt på 

vissa områden, inte alla, det är inte alla det passar på. Vi planterar gran där vi anser 

att det passar med gran men vi plockar bort gran också på vissa ställen där vi tycker 

det ska vara en annan skog. I bakgrunden ligger väl det här med ett uthålligt skogsbruk 

och den biologiska mångfalden och att det ska vara ett skogsbruk som klarar en 

miljöförändring och klimatförändring också.” (Respondent 8). 

”Nej, det tror jag inte, inte vad jag vet. Nej, det kan jag inte påstå.” (Respondent 9). 

”Ja, vi vet egentligen inte hur det påverkas, så det är alltså att försöka satsa på 

mångfald helt enkelt, att sprida riskerna. Ja, och vi har till och med planterat lite nya 

trädslag. Jag är säkrare i besluten i och med osäkerheten på vad som ska hända. Jag 

gillade och tyckte det var kul att ha många olika trädslag redan innan men nu känner 

jag att det är ännu viktigare. Det finns verkligen en mycket stark anledning till som är 

klimatet att verkligen göra det.” (Respondent 10).  

21. Vad fick dig att genomföra dessa anpassningar? 

”Ja, de klimatanpassningar som jag pratat om, de gjorde jag för att jag tror att jag får 

en trevligare skog. Det tankesättet hade jag innan jag började fundera på 

klimatanpassningen, det är väl snarare så att jag stärks med detta.” (Respondent 5). 

”Ja, man är mer inriktad på att få det mer stormfastare än tidigare. Det blir väl mer 

efter Gudrun får man helt klart säga, det är väl inom de tio åren, det var 2005, sen 

tänkte man ju mer, till exempel inte bara ha gran, för innan blåste det inte ned 

någonting och då tänkte man inte så mycket.” (Respondent 6). 

”Klimatdiskussionen och prognoser om hur klimatet kommer förändras över tiden, i 

alla fall när det gäller valet av olika trädslag.” (Respondent 7). 

”Ja, dels var det av den här pågående debatten som man har då, och miljön, men inte 

bara klimatförändringar utan hela miljön i sig. Klimatdiskussionen har en viss 

påverkan men det är alltså inte bara den.” (Respondent 8).  

”Först intresset och sen osäkerheten, alltså okunskapen, det är ju ingen som vet. Jag 

kan inte fråga någon för det är ingen som vet riktigt vad som kommer hända och hur det 

påverkar tallen, granen, sälgen eller björken och därför är det bättre att ha många. Det 

kanske är lite småländskt, lägg inte alla ägg i en korg.” (Respondent 10). 

22. Hade du genomfört dessa anpassningar även om du inte tagit del av Skogsstyrelsens 

rådgivning (om man gjort anpassningar och tagit del av rådgivning)?  

”Det har stärkt mig i min tro att det är rätt, så kanske utför dem lite mer konsekvent och 

i större utsträckning, det tror jag.” (Respondent 5). 

”Ja, det har vi ju gjort innan också, men lite råd har vi fått, man får lite mer blick på 

det man ska göra.” (Respondent 6). 
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”Det är nog mer en samlad bild av all information vi tagit åt oss. Ja, det mesta av detta 

gjordes ju innan denna träffen och var bestämt innan. För mig var den väl mer en 

bekräftelse på den kunskap jag förvärvat tidigare. Så det är nog mitt egna intresse för 

kunskap och att samla information som ligger bakom. Det är nog mer beroende på eget 

aktivt sökande på information än att vi får det serverat.” (Respondent 7).  

”Ja, det hade jag därför att, visst den här rådgivningen påverkar ju till en viss del men 

det här med miljötänkandet det finns där ändå.” (Respondent 8). 

”Ja, det kan jag säga, för jag söker ju kunskap från många håll. Det kanske stärkte mig, 

men det är absolut inte därför jag gjort det. Jag är sådan att jag vill ha kunskap från 

många håll. Egentligen känner jag, vill du få ett bra beslut måste du ha motstridiga 

ingångar med olika åsikter för att sen kunna se och där är Skogsstyrelsen en part men 

det är definitivt inte den enda parten för mig.” (Respondent 10).  

23. Vad är anledning-en/arna till att du inte gör några anpassningar? 

”Nej, jag vet inte vad jag ska göra, jag tror inte det är någon som vet vad man ska 

göra, där kommer osäkerheten tillbaka, framförallt på vad man ska göra.”. 

(Respondent 9). 
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