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Svensk skogsproduktion kan förbättras  

Störst betydelse för att Sverige ska ha en fortsatt hög och värdefull skogs-
produktion är rätt trädslag på rätt mark, bättre ungskogsskötsel och 
intensifierade insatser mot skogsskador. Omfattande skogsskador kan ge 
minskad tillväxt och leda till miljardförluster för skogsägarna.  

Detta framgår av den beskrivning av den svenska skogsproduktionen som Skogsstyrelsen 
publicerar idag. Tanken är att denna kunskapsplattform ska bli ett underlag för en fortsatt bred 
samverkan inom produktionsområdet. 

Kunskapsplattformen behandlar 13 områden som har betydelse för skogsproduktionen, till 
exempel skogsföryngring, röjning och skogsskador. För varje område beskrivs nuläget – det 
vill säga vilka metoder som används och hur resultatet ser ut. Därefter följer en genomgång av 
identifierade problem och olika förslag till insatser och åtgärder.  

– Sammantaget ser vi att det är mycket inom skogsproduktionen som fungerar bra, men det 
finns också en del brister. Bland annat utnyttjas inte den kunskap som finns fullt ut inom 
skogsföryngring, det vill säga när ny skog anläggs, och gallring. Vi ser också att det finns 
mycket som kan göras utan alltför stora insatser för att få ett mer varierat skogsbruk och mer 
variationsrik skog jämfört med idag, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen. 

Sverige har som mål att skogsproduktionen ska öka, samtidigt som den ska vara långsiktigt 

hållbar. Hur skogen brukas ska alltså inte bara tillgodose ekonomiska utan även ekologiska 

och sociala värden. Det är ett skäl till att skogsskötseln behöver bli mer variationsrik och att 

hänsynen till biologisk mångfald och friluftsliv behöver utvecklas. 

– Med relativt små förändringar kan skogen skötas på ett sätt som gynnar andra värden än 
rent ekonomiska och ändå resultera i ökad skogsproduktion, säger Clas Fries. 

Skogsstyrelsen understryker vikten av att förhindra omfattande skogsskador, framförallt de 
som orsakas av klövvilt, men också av snytbagge, rotröta och granbarkborre. Även nya 
skadegörare måste förhindras.  

Sammanställningen pekar också på att röjning och gallring gör skogen mer motståndskraftig 
mot skador, samtidigt som det gör virket mer användbart och höjer dess framtida värde. Likaså 
kan kvävegödsling och dikesrensning på kortare sikt öka produktionen och göra det möjligt att 
avverka mer i framtiden, men det är viktigt att detta utförs med hänsyn till både produktions- 
och miljövärden. 

Skogsstyrelsen ska nu initiera en bred samverkansprocess inom skogssektorn. Syftet är att nå 
samsyn kring vilka åtgärder som behövs för att öka skogsproduktionen inom ramen för ett 
hållbart skogsbruk och hur åtgärderna kan genomföras.  

Hela meddelandet finns att ladda ner på Skogsstyrelsens webbplats. 

Mer information: 
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090–15 83 14 
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30 
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