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skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.  
Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori  
och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om, skog.  
Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess  
värden. Skogen i Skolan är uppbyggt kring 11 regioner och ett nationellt kansli.  
Varje region har en eller flera kontaktpersoner. På riksnivå styrs Skogen i Skolan  
av en ledningsgrupp som består av representanter för Kungliga Skogs- och  
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mer för lärare och andra!
Det här häftet är ett fördjupningsmaterial till läromedlet Boken om skogen. Om elevernas  
förkunskaper om skog är små rekommenderar vi att ni läser Boken om skogen, som vi hän- 
visar till på ett par ställen. Boken om skogen kan beställas från Skogen i Skolans hemsida.

www.skogeniskolan.se

På hemsidan finns också en lärarhandledning samt övningsbank, faktablad, skogsstatistik,  
nyheter och tips på andra bra hemsidor där man kan fördjupa sina kunskaper.

Läromedel från Skogen i Skolan:

 Boken om skogen – grundfakta om skog, hur skogen ser ut och varför skogen är  
 viktig för oss alla.

 Skogens produkter – om olika produkter som tillverkas av träd och hur de tillverkas.

 Skogen och samhället – om hur skogen påverkar samhället på olika sätt, häftet  
 innehåller även arbetsuppgifter. 

 Skogen och klimatet – om vilken roll skog, biobränslen, trä, papper och kartong  
 spelar för klimatet.

 Mat i skolskogen – massor av recept på mat att laga i skogen.
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Har du någon gång funderat över skogen?  
Vem som bestämmer över den eller om den  
är värdefull? Kanske tycker du inte att det  
spelar någon roll om vi har skog eller inte? 

Vi som har gjort den här boken vill visa dig  
att skogen är jätteviktig, för dig, för oss  
och för alla andra! Men den kan vara viktig  
på många olika sätt och det som är värde- 
fullt för dig kanske inte är lika värdefullt  
för någon annan. 

Vi hoppas att boken ger inspiration till  
diskussion och att du får lust att söka mer  
fakta och kunskaper.
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Var finns skogen?

Världens  
skogar

Skogen i världen  
fördelad på olika  
länder (miljoner hektar)

Källa: FAO Forest Resources Assessment 2010 

Ryssland 809

Brasilien 487

Kanada 310

USA 303

Kina 197

Australien 164

Kongo 134

Indonesien 88

Peru 69

Indien 68

Övriga 1 333

I
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300 meter

* Enligt internationell definition, se sidan 6.

Illustration: Bo Persson.

Lövskog

Barrskog

Regnskog

Savannskog

Plantageskog

Det är ungefär lika stort  
som 1,5 fotbollsplan!
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En hektar är en  
yta på 10 000 m2

Skogen i Sverige
Det finns fyra miljarder hektar skog på jorden. Ungefär en  

tredjedel av landytan är täckt av skog. De fem mest skogs-
rika länderna Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och Kina  
har tillsammans drygt hälften av all skog i världen.  
Bara tio länder är helt utan skog.

kartan här intill är allt som är skog markerat med grönt. I vissa delar av världen 
ligger städer och åkrar insprängda som små öppningar i det skogsbeklädda land-

skapet, så är det t.ex. här hos oss i Skandinavien. I andra delar av världen är det precis 
tvärtom. Där är det skogarna som ligger utspridda som små öar i det annars öppna 
landskapet.

Skogsmarksarealen minskar lite varje år. Det beror främst på att skog avverkas för att  
ge plats för annan markanvändning som t.ex. betesmark eller åkerbruk. Ibland försvinner skog  
också när man avverkar och sedan bara lämnar marken utan att se till att där växer upp ny skog. 
Avskogningen i världen har minskat under senare år mycket tack vare att man i vissa delar av  
världen ökar skogsmarksarealen genom att plantera igen t.ex. gammal åkermark med skogsplantor.  
Men, fortfarande minskar regnskogsarealen i framförallt Sydamerika.

Skogarna i olika delar av världen ser olika ut.  
Det beror på klimat, berggrund, vattentillgång  
och på hur vi människor sköter och tidigare  
har skött skogen. Några vanliga skogs- 
typer syns i figuren. 

Större delen av Sverige är täckt 
av skog. Bara i fjällen och i de större 
jordbruksbygderna i Skåne, Väster-
götland och Östergötland finns det 
större områden utan skog.

I Sverige finns det mer än 28 
miljoner hektar skog* och drygt nio 
miljoner människor. Skulle alla män-
niskor i Sverige dela på skogen skulle 
vi få ungefär tre hektar var, det är lika 
mycket som drygt fyra fotbollsplaner.

På norra halvklotet finns ett  
band av väldiga barrskogar. Söder 

därom är det främst lövskogar. I norra 
Afrika och delar av Asien är det så torrt 

att det blir öken utan vare sig träd eller 
gröna växter. Ytterligare söderut övergår 

öknen i savann med buskar och enstaka träd.  
Vid ekvatorn finns de tropiska regnskogarna. 

Plantageskogar finns överallt där det finns skog. 
Dessa skogar består oftast av ett enda träd-

slag som planterats eller såtts för att 
producera så mycket virke som 

möjligt eller som skydd för 
mark och vatten. 
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Den största skogsägaren i Sverige 
och den fjärde största i Europa är 
Sveaskog. De äger 3,2 miljoner 
hektar skogsmark. Sveaskog ägs 
av svenska staten.

Några av de större privata  
aktiebolagen är Bergvik, SCA  
och Holmen.

Drygt hälften av skogsmarken  
i Sverige ägs av privatpersoner. 
Runt en fjärdedel av skogsmar-
ken ägs av privata aktiebolag. 
Resten ägs av staten, kommu-
nerna och andra allmänna ägare.  
Källa: Skogsstyrelsen

Skogsmarken fördelad på 
privata och statliga ägare. 
Per världsdel, hela världen och Sverige

1. Fältinventering. Är tids- 
 krävande men ger mest  
 exakta data.

2. Helikopterinventering.  
 Är bra om man snabbt vill  
 få en uppskattning av t.ex.   
 storm- eller insektsskador.

3. Flygbilder. Är bra när man  
 vill hitta gränserna mellan  
 olika skogstyper som  
 ungskog, gammal skog,  
 lövskog, barrskog m.m.  
 Kompletteras ofta med  
 fältinventering.

Vid inventering kan även  
satellitbilder användas.

1.

2.

3.

Regnskog, lövskog, barrskog, ungskog, gammelskog, avverknings-
skog, skyddad skog, planterad skog, tät skog, gles skog, sumpskog, 
tätortsnära skog, mangrove skog, röjningsskog, snårskog …  
Man kan beskriva en skog på många sätt. 

Svensk definition av skogsmark
I Sverige har vi en definition av skogsmark som bygger på begreppet produktiv skogsmark. 
Med produktiv skogsmark menas mark som används till att odla skog på och där det kan 
växa minst 1 m³ (kubikmeter) virke per år och hektar. Myrmarker och berghällar räknas 
oftast inte som skogsmark även om där ofta finns träd. Marken där är inte tillräckligt bördig. 
Sådana marker kallas för impediment.

Enligt vår definition har vi 22,9 miljoner hektar skog i Sverige. Det vet vi tack vare  
Riksskogstaxeringen som är en fältinventering som genomförs varje år av Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU). Förutom att kontrollera vad som är skogsmark och inte skogsmark 
uppskattar SLU bl.a. hur många kubikmeter virke det finns i skogen, hur gammal skogen  
är och vilka trädslag som finns.

Internationell definition av skogsmark
För att kunna uppskatta hur mycket skog det finns i världen så har FAO, som är en  
organisation inom FN, tagit fram en gemensam internationell definition av vad skog är. 
Enligt den definitionen är skogsmark landytor som är större än 0,5 hektar med träd där 
trädkronorna täcker mer än 10 procent av markytan när träden har blivit 5 m höga.

Enligt den internationella definitionen har vi 28,4 miljoner hektar skog i Sverige. 
Det skiljer alltså rejält mellan vår definition och den internationella.

www-riksskogstaxeringen.slu.se 

www.fao.org/forestry/fra

Vad är skog?

Produktiv skogsmark = mark som används till att odla skog på och som kan  
producera minst 1 m3 virke per år och hektar.

Impediment = mark som inte kan producera minst 1 m3 virke per år och hektar. 
Som virke räknas i det här fallet trädstammen.

Större delen av världens skogar ägs av staten eller andra allmänna 
ägare. Det finns till och med länder där all skog ägs av staten. I Sverige 
är det nästan tvärtom. Runt en femtedel av skogsmarken i Sverige är 
ägd av staten eller andra allmänna ägare som kommuner och landsting. 
Resten ägs av privatpersoner och företag.

Sveriges skogsägare
Det finns ca 350 000 skogsägare i Sverige. De allra flesta är privatpersoner. De kan äga skogs- 
marken själva eller tillsammans med några andra. Ofta är det flera syskon som äger en fastighet 
ihop. Ungefär en tredjedel av skogsägarna är kvinnor.

Fastigheterna varierar mycket i storlek. Det finns de som bara äger några få hektar till de  
som äger flera hundra och kanske tusen hektar. I genomsnitt är de skogsfastigheter som ägs av 
enskilda personer 45 hektar stora.

Vem äger skogen?

Allemansrätten
Den som äger skog i Sverige kan inte förbjuda någon annan att vistas i den. Tack vare 
allemansrätten får alla besöka skog och natur under vissa villkor. Man får inte förstöra 
eller störa växt och djurliv. Man får heller inte gå över någons tomt eller slå läger utan 
tillstånd i mer än en natt.

Allemansrätten är unik för Sverige och Norden. I resten av världen är allmänheten 
ofta hänvisad till speciella områden som är tillrättalagda för friluftsliv eller rekreation. 
Ofta måste man också betala för att få besöka de områdena.

Läs mer: www.allemansratten.se
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Den som äger skog ansvarar för hur den sköts, men det innebär inte  
att skogsägarna får göra som de vill. Anledningen är att skogen är viktig 
för alla människor. Den påverkar vår miljö, den ger möjlighet till syssel-
sättning och inkomster och ur skogen får vi nyttiga produkter. Därför 
finns det i alla länder lagar och regler som mer eller mindre styr över hur 
skogen ska skötas och hur den ska användas. Förutom lagar finns det 
också en rad internationella överenskommelser som handlar om skogen. 
Skogen är nämligen inte bara viktig för enskilda länder utan också för 
livsvillkoren i hela världen. 

Lagar
Här i Sverige har vi en skogsvårdslag. Den innehåller bland annat bestämmelser om hur och när 
skogsägarna får avverka och att de måste se till att det växer upp ny skog efter en avverkning. 

En annan viktig lag som rör skogen är miljöbalken. Den innehåller bestämmelser som ska säkra 
en hälsosam och god miljö för oss och för kommande generationer. För skogens del handlar det  
t.ex. om att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas, att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och att skogsbruksåtgärder inte får skada mark och vatten. Miljöbalken innehåller också 
bestämmelser om återanvändning och återvinning av skogsprodukter. 

Jordabalken är en lag som bland annat handlar om köp, arv och försäljning av fastigheter.  
Den tar också upp nyttjanderätt för t.ex. jakt och fiske samt servitut av olika slag. Servitut kan  
bland annat vara rätt att utnyttja väg, dra kraftledning eller bryta torv på annans mark. 

Andra bestämmelser
Förutom lagar så finns det flera internationella överenskommelser som på olika sätt påverkar  
skogen. Den kanske mest kända är konventionen om biologisk mångfald UN Convention on  
Biological Diversity (CBD). Den har haft stort inflytande på bland annat hur skogspolitiken  
i Sverige är upplagd. Andra viktiga överenskommelser finns för t.ex. att motverka spridning  
av luftföroreningar, klimatförändringar, handel och tullavgifter, ursprungsbefolkningar och  
bekämpning av ökenspridning. 

Kontroll av att lagar följs
Innan en skogsägare ska avverka måste han eller hon lämna in en avverkningsanmälan till Skogs- 
styrelsen. Det ger myndigheten möjlighet att kontrollera om det är tillåtet att avverka just den  
skogen och om skogsägaren har tänkt föryngra efter avverkningen på ett bra sätt. Om inte, kan 
Skogsstyrelsen ge råd och förslag på hur skogsägaren istället skulle kunna göra.

Skogsstyrelsen kontrollerar också via stickprov hur skogsägarna lyckats med att återbeskoga 
marken efter avverkning och vilken naturhänsyn de har tagit. Undersökningarna visar att de flesta 
skogsägare sköter sig bra. Men de visar också att på nästan 20 procent av skogsmarksarealen uppfylls 
inte lagens krav i form av tillräckligt många plantor. När det gäller miljöhänsyn vid avverkning  
uppfylls inte lagens krav på 25 procent av arealen. Det som många skogsägare behöver bli bättre  
på är att ta hänsyn till speciellt krävande biotoper och ovanliga växt- och djurarter.

Den som bryter mot skogsvårdslagen kan bli ålagd att om möjligt tillrättalägga sina misstag  
som att t.ex. laga sönderkörda vägar eller göra en ny plantering. Annars kan det bli böter. Brott  
mot Miljöbalken och Fornminneslagen ger oftast hårdare straff och kan till och med ge fängelse. 

Illegal avverkning
Illegal avverkning innebär att skog avverkas utan tillåtelse och det förekommer runt om i världen. 
Det kan handla om allt från fattiga människor som stjäl brännved till större kriminella organisa-
tioner som systematiskt avverkar stora områden utan tillstånd.

Det är särskilt den större organiserade illegala avverkningen som är problemet. Förutom att 
pengar, som kunde ha använts till att bygga upp samhällen, hamnar i felaktiga händer kan avverk-
ningen ske i områden som borde lämnas orörda eftersom de har höga naturvärden. 

Vem bestämmer 
över skogen?

”
§1 Skogsvårdslagen

Skogen är en natio-

nell tillgång och en 

förnybar resurs som 

ska skötas så att den 

uthålligt ger en god 

avkastning samtidigt 

som den biologiska 

mångfalden be-

hålls. Vid skötseln 

ska hänsyn tas även 

till andra allmänna 

intressen.

Exempel på lagar 
som rör skogen

 Skogsvårdslagen 

 Miljöbalken 

 Lag om kulturminnen  
 m. m.  

 Jordabalken 

 Terrängkörningslagen  

 Virkesmätningslagen

Läs mer: www.notisum.se

Fram till 1845 var sönernas arvs-
rätt dubbelt så stor som döttrar-
nas. Sönerna hade dessutom rätt 
att välja vilken del av skogsfastig-
heten de ville ha. Även om kvin-
norna fick äga skog så fick de inte 
bestämma över den förrän de 
blev myndiga. Men om kvinnan 
gifte sig så hade hon inte rätt att 
bestämma längre eftersom kvin-
nans man blev målsman för kvin-
nan i och med giftermålet. Detta 
gällde ända fram till 1921. Efter 
1921 gällde fortfarande samma 
regler för de giftermål som skett 
innan 1921. Inte förrän 1950 fick 
alla kvinnor som äger skog också 
rätt att bestämma över den, så 
kallad förvaltningsrätt. 

Att ta en julgran utan lov från 
skogsägaren är olagligt. Även om 
granen är liten så kommer den 
att få ett stort ekonomiskt värde 
allt eftersom den växer upp.

Efter avverkning måste skogs-
ägarna enligt lag se till att det 
växer upp ny skog igen. Det 
vanligaste sättet är att plantera.

Ett exempel på när det kan 
vara bra med internatio-
nella överenskommelser är 
problemet med tallveds-
nematoden. Tallvedsnema-
toden är en 0,5–1 mm lång 
maskliknande organism 
som kan döda barrträd. 
Den ger sig främst på tall 
men kan även angripa gran. 
Den sprider sig med hjälp 
av en insekt som heter 
tallbock. För att förhindra 
att den sprider sig finns det 
en internationell standard 
för emballagevirke som 
innebär att man tar död 
på nematoderna genom 
värmebehandling. Sedan 
märks virket så att man 
vet att det är OK att ta in 
i ett annat land. Den här 
standarden har hittills inte 
gällt för transporter inom 
EU. Nu finns tallvedsnema-
toden i Portugal och för att 
förhindra spridningen är 
standarden på gång även 
inom EU.    

Foto: Henry Stahre

Foto: Katarina Ekberg
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Undrar du varför det är så mycket pilar här? De symboliserar att det sker massor av kommunikation mellan olika  
organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer. Det är så det ska fungera i ett demokratiskt samhälle.

Många bestämmer över skogen
Riksdagen
Beslutar om  
lagar, skatter  
till staten och 
statsbudgeten.

Regeringen
Styr över politikområden, ger för-
slag till nya eller förändrade lagar. 
Flera politikområden har påverkan 
på skogen och skogsnäringen. 
Exempel på politikområden finns 
till höger om bilden.

Ser till att skogspolitiken 
genomförs. Jobbar med 
stöd och rådgivning om 
hur skogen ska vårdas och 
användas, skogsvårdslagen, 
inventeringar och informerar 
om skog och skogsbruk. 

Ser till att  
miljöpolitiken 
genomförs. 
Ger vägled-
ning till andra 

myndigheter och organi-
sationer, fördelar resurser 
till olika miljösatsningar, tar 
fram kunskaper och rappor-
terar om miljötillståndet.

Jobbar bl.a. med naturvård 
och miljöskydd, rennäring, 
jämställdhet, kulturmiljö, 
regional utveckling, hållbar 
samhällsplanering.

Jord- 
bruks- 
departementet

Miljö- 
departementet

Finans- 
departementet

EU
Beslutar om regler 
om arbetsmark-
nad, handel och 
miljö m.m. som 
har betydelse för 
skogen.

FN
Skapar överens-
kommelser som 
bl.a. konventio-
nen om biologisk 
mångfald.

Utbildningspolitik

Arbetsmarknadspolitik

Sysselsättningsspolitik

Ekonomisk politik

Skogspolitik Näringspolitik

Utrikespolitik

EnergipolitikMiljöpolitikTransportpolitik

Klimatpolitik

Regerings- 
kansliet
Ger stöd  till regeringen 
med att förverkliga 
dess politik. Består bl.a, 
av olika departement.

Myndigheter
Jobbar för att lagar 
följs och utför den  
verksamhet som 
riksdag och regering 
beslutar om.

Medborgarna
Väljer riksdag och regering. Har till-
gång till skogen tack vare allemans-
rätten även om de inte äger skog.

Skogsägarna
Är en del av medborgarna. Ansvarar 
för sin skog. Måste följa lagar men 
bestämmer själva om de t. ex. ska 
avverka, röja eller gallra.

Opinionsbildare
Organisationer, enskilda personer 
och andra som lobbar för sina idéer 
och åsikter och som på så sätt kan 
påverka skogsägare, politiker och 
andra beslutsfattare.

Journalister

Författare

Virkesköpare

Skogsförvaltare

Skogsägarföreningar

FöretagsledareMiljöorganisationer

Friluftsorganisationer

Jägarorganisationer

Forskare

Behovet av brännved för värme och matlagning skapar ett problem i många länder, särskilt  
i Afrika och stora delar av Asien. I jakten på brännved försvinner träd som behövs för att binda 
jorden och hålla grundvattnet uppe. Det blir allt torrare och svårare att få nya träd och grödor att 
växa. Levnadsvillkoren för de redan hårt drabbade människorna blir allt sämre. Det bästa sättet 
att få stop på den illegala avverkningen i dessa länder vore kanske att bekämpa fattigdomen och 
förbättra tillgången på andra energikällor än brännved. Ett annat sätt är att försöka återbeskoga  
de skövlade områdena igen. Läs mer om detta på sidan 16.

Certifiering
Genom certifiering kan skogsägarna få en sorts miljömärkning på sitt skogsbruk. Certifieringen  
är frivillig och styrs inte av myndigheter. I grunden ligger de lagar och regler som finns i respek-
tive land men oftast ställer certifieringen ännu högre krav. Det kan till exempel vara att helt  
låta bli skogsbruk på en del av skogsmarken och att ta lite större miljöhänsyn än vad lagen kräver 
vid avverkning. 

Med jämna mellanrum kontrollerar de företag som utför certifieringen om skogsägaren  
följer reglerna. Om han eller hon inte gör det och inte kan rätta till sina misstag kan certifieringen 
dras in. 

Genom att fråga efter certifiering kan de som tänker köpa virke eller produkter av trä lättare 
försäkra sig om att virket kommer från lagligt avverkade och bra skötta skogar. Än så länge är det 
framförallt grossister och större trävaruhandlare som efterfrågar certifiering. 

Vi vanliga konsumenter har hittills mest varit angelägna om att inte köpa produkter som är 
tillverkade av tropiskt virke från olagligt avverkad regnskog. Genom att titta efter om produkterna 
är märkta med en certifiering av något slag kan vi försäkra oss om att de är producerade under bra 
förhållanden. Märkningen gör också att de som tillverkar produkterna lättare kan få dem sålda. 

FSC (Forest Stewardship 
Council) är en internatio- 
nell organisation som  
främjar ett miljöanpassat, 
socialt ansvarstagande  
och ekonomiskt livskraf- 
tigt bruk av världens  
skogar. I FSC-certifierade 
skogar ställs bland annat 
krav på att urbefolkning- 
ars rättigheter respek- 
teras och att biologiskt 
värdefull skog sköts på  
ett sådant sätt att natur-
värdena bevaras. I Sverige 
är ca tio miljoner hektar 
skogsmark FSC certifie- 
rade. Drygt 100 miljoner 
hektar är FSC certifierade  
i världen.  

S
A

-F
M

/C
O

C
-1

30
9 

FS
C

 T
ra

d
em

ar
k/

Fo
re

st
S

te
w

ar
d

sh
ip

 C
ou

nc
il 

A
.C

.

PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification schemes) är  
ett system för certifiering  
av skogsbruk och skogs- 
produkter. Målet är att 
främja uthålligt skogsbruk 
med balans mellan skogs-
produktion, miljövård och 
sociala intressen. I Sverige 
är 7,5 miljoner hektar  
skogsmark certifierade 
enligt PEFC (Januari 2008). 
För PEFC internationellt  
är motsvarande siffra cirka  
204 miljoner hektar.   

Foto: Bo-Göran Backström
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Vad är skogen värd?

Genomsnittspriset  
2009 på sågtimmer  
var 436 kr/m³ och på  
massaved 286 kr/m³.

Taxeringsvärdet bestäms 
av Skatteverket och ska 
motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet.

Marknadsvärdet är det 
värde som köparna är 
villiga att betala.

Förädlingsvärde är värdet 
av ett företags produktion 
minus värdet av insatsva-
rorna som har använts.

Under 2007 var skogs-
industrins förädlingsvärde  
11 procent av tillverknings-
industrins totala förädlings-
värde och 2,7 procent av 
BNP i Sverige.

Under 2009 exporterade  
Sverige skogs- och skogs-
industriprodukter för 122 
miljarder kr. Mest pengar 
gav exporten av papper, 
papp och pappersvaror 
med 77 miljarder kr.  
Exporten av sågade och 
hyvlade trävaror gav 23 
miljarder kr. Exporten  
var 4,2  procent av BNP.

Bruttonationalprodukt, 
BNP, är värdet av alla 
varor och tjänster som pro-
duceras i ett land för an-
vändning till konsumtion, 
investering och export.

Diagrammen visar hur stor andel av världsexporten av sågade och hyvlade barrträvaror samt papper och papp som olika länder har.

Prisuppgifterna är hämtade från 
www.skogsstyrelsen.se/statistik

Skogen är viktig på många sätt men vad är den egentligen värd  
i pengar och har den någon betydelse för vår välfärd? Det finns flera  
olika svar för det går att räkna ut skogens värde på många sätt.  
Taxeringsvärde, marknadsvärde, virkesvärde, förädlingsvärde och  
exportvärde är några exempel.  

Taxeringsvärde och marknadsvärde
Precis som att hus och andra fastigheter har ett taxeringsvärde har också mark ett taxeringsvärde.  
När man bestämmer taxeringsvärdet för skogsmark tittar man bland annat på hur stor fastigheten  
är, hur mycket löv- respektive barrvirke som finns på fastigheten och hur bördig marken är. 

Taxeringsvärdet ökar ju längre söderut man kommer i landet. Det beror dels på att skogen växer 
snabbare i södra delen av landet och dels på att efterfrågan på skogsmark är större där.

Marknadsvärdet är det belopp som eventuella köpare av marken är villiga att betala. Taxerings-
värdet representerar ungefär 75 procent av marknadsvärdet. Den som köper skogsmark kan göra  
det av många olika anledningar. Det kan t.ex. vara för att bedriva skogsbruk, för att få tillgång till 
mark för jakt och rekreation eller för att placera pengar.

Virkesvärde
Priset på virket beror på vad det är för trädslag, hur kvaliteten på virket är och hur stor efterfrågan  
på virke är för tillfället. 

Genom att sköta skogen på rätt sätt kan skogsägarna få ut mer pengar när skogen avverkas än 
om skogen inte sköts bra. Det gäller att satsa på de trädslag som passar marken bäst, att sköta skogen 
så att virket får den kvalitet som är värd mest och att avverka vid rätt tidpunkt. Eftersom träd växer 
långsamt kan det vara svårt att veta vilka trädslag och virkeskvaliteter som kommer att vara mest 
eftertraktade och ha högst pris när det blir dags att avverka skogen. Så det kan vara klokt att satsa  
på flera olika trädslag och virkeskvaliteter.  

Rotpost
Skogsägaren säljer träden 
när de fortfarande står i skogen,  
           de står allstå på rot! För 
              att veta vad skogen är 
                 värd så låter skogs-
                  ägaren först en 
                  opartisk person märka 
                  ut och mäta de träd 
                 som ska avverkas. 
                Då får skogsägaren 
reda på kvantitet och kvalitet på 
träden. Därefter går skogsägaren 
ut till flera köpare och frågar hur 
mycket de är beredda att ge för 
träden. Den som har högsta budet 
får köpa och står för avverkningen 
och dess kostnader.

Avverkningsuppdrag
Köparen gör avverkningen. Stockarna mäts in 
på samma sätt som för leveransvirke och skogs-
ägaren får betalt enligt prislista. Köparen får 
betalt för den faktiska kostnaden för avverk-
ningen eller enligt ett i förhand bestämt pris.

Leveransvirke
Skogsägaren gör avverkningen 
och köparen betalar för färdiga 
stockar som oftast hämtas 
vid en skogsbilväg. 
Stockarna mäts 
in när de kom-
mer till indu-
strin av virkesmätare. De mäter 
kvantitet och kvalitet och priset 
beräknas efter speciella pris-
listor. Olika företag har olika 
prislistor. Det är inte förrän 
efter inmätningen som 
skogsägaren vet exakt vad 
betalningen för virket blir.

Virke till salu!
Som skogsägare kan man sälja virke på flera olika sätt. 
Vanligast är leveransvirke, avverkningsuppdrag och rotpost.

Förädlingsvärde
När man gör massaved eller sågtimmer av träden vidareförädlar man råvaran trä. Om man  
sedan gör brädor, papper, möbler, fönster, tapeter och andra produkter av trä så vidareförädlar man 
råvaran trä ännu mer. De vidareförädlade produkterna går oftast att sälja för ett högre pris än vad  
det kostade att köpa in råvaran och tillverka de nya produkterna. På så vis gör företagen en vinst  
på att vidareförädla. Vinsten är inte bara bra för företagen utan även för samhället som genom  
skatter och avgifter får in pengar som kan användas till välfärdstjänster.

Exportvärde
Eftersom Sverige har gott om skog kan vi tillverka mer skogsprodukter än vad vi själva behöver  
i landet vilket innebär att vi kan exportera mycket. Vi är på tredje plats i världen när det gäller  
export av sågade trävaror och på fjärde plats när det gäller export av papper och papp. Genom  
att exportera produkter får vi in nya pengar till landet. Det gör att bruttonationalprodukten ökar,  
vi blir alltså rikare.  

Finland Sverige

Tyskland

Kanada

Finland

USA

Tyskland

Sverige

Ryssland

Kanada

Övriga Övriga

51%9%

9%

11%

11%

9%8%

9%

15%

29%

32%

10%

Export av sågade och hyvlade barrträvaror Export av papper och papp

Taxeringsvärde
19 000 kr per hektar

Foto: Holmen Skog
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Välfärd
Skogen är med och skapar vår välfärd. Det sker på flera olika sätt. De företag som finns inom skogs-
branschen och andra företag med anknytning till skogsbranschen ger jobb åt människor. De som 
jobbar betalar inkomstskatt som går till den offentliga sektorn som skapar välfärd för alla. Företagen 
producerar och säljer produkter som vi behöver i landet eller som exporteras. Dessutom betalar  
företagen arbetsgivaravgifter och skatt på sina vinster vilket ger intäkter i den offentliga sektorn.

När vi exporterar varor får vi in mer pengar till landet som t.ex. kan användas till att importera 
varor och tjänster som vi inte producerar själva. 

Tack vare allemansrät-
ten har vi alla tillgång till 
natur och skog att vistas 
i. Eftersom naturen har 
positiv inverkan på vår hälsa 
både fysiskt och psykiskt 
är tillgången till den också 
en viktig del av vår välfärd. 
Dessutom ger skogen oss bra 
vatten, skydd för vindar, en 
rik biologisk mångfald och 
minskade luftföroreningar. 
Allt detta har betydelse för 
vår välfärd.

Offentliga sektorn består 
av staten, kommunerna, 
landstingen och annan 
verksamhet som finan-
sieras genom skatter.

E X P O R T

I M P O R T

V Ä L F Ä R D

I N D U S T R I E R  
O C H  A N D R A  
F Ö R E TA G

S TAT E N  O C H
K O M M U N E R N A

Pengar att t. ex. 
importera för

Vi kan köpa det
som vi behöver

God luft, bra 
vatten, biologisk 
mångfald m. m.

Varor och 
tjänster

Råvaror

Hälsa Jobb

Skatter

Skatter

Vinst

Skatter

Välfärdstjänster

Så här fungerar välfärden

Det här är en enkel  
beskrivning av hur  
skogen bidrar till vår välfärd.  
Läs mer i texten här intill så förstår  
du hur allt hänger ihop! Välfärdstjäns-
ter är t.ex. sjukpenning, barnbidrag, 
skolor, sjukvård och pensioner.

Övriga ekonomiska värden
Rekreation och friluftsliv har också ett ekonomiskt värde. Man brukar bland annat tala om rekrea-
tionsvärde. Rekreationsvärdet är lite svårt att beräkna eftersom vi har allemansrätten och det inte 
kostar något för oss att visats i naturen. Men, det finns olika sätt att uppskatta det ändå. 

Forskare i olika länder har bland annat frågat människor hur mycket de är beredda att betala 
för att få tillgång till naturen. I en sammanställning av flera sådana undersökningar kom man fram 
till att en dags rekreation i skogsmiljö värderades till 200 kr (Wibe 1994). Enligt en undersökning 
besöker 78 procent av svenskarna skogen minst en gång per år (SCB 2004). Om varje dag är värd 

200 kr blir det 1,4 miljarder kronor.

I en undersökning i södra Sverige 
har man tagit reda på att det kostade i 
genomsnitt 50 kr per person att ta sig ut 
i naturen (Mattsson & Li 1993). Många 
människor anser alltså att det är så viktigt 
att komma ut i naturen att de är beredda 
att ta bilen eller köpa en buss- eller tåg-
biljett för att komma dit. Man kan också 
studera statistik över antal sålda tält, 
stövlar och annan friluftsutrustning och 
på så sätt få en siffra på hur mycket folk 
är villiga att satsa på sin fritid.

Flera undersökningar tyder på att 
vi människor mår bra av att vistas i 
naturen och även att bo i miljöer där 
det finns naturområden. Naturen verkar 
kunna bidra till att vi blir mindre sjuka 
och till att vi fortare blir friska om vi väl 
blivit sjuka. Varje sjukdag är illa för den 
som är sjuk och dessutom en kostnad för 
samhället.

För jägarna är jakten värdefull på 
flera sätt. En enkätundersökning till 
jägare visar att de i genomsnitt uppskat-

tar jaktvärdet till ca 11 000 kr per år. Av det är 36 procent köttvärde och resten rekreationsvärde 
(Mattsson m.fl. 2008). Den som äger skogsmark har stora möjligheter att tjäna pengar genom att 
själv anordna jakt eller att arrendera ut jakträtt. Jakten har också andra samhällsekonomiska värden. 
Genom att viltstammarna hålls nere minskar antalet viltolyckor längs vägar och järnvägar. Minskade 
viltstammar ger också färre skador i jord- och skogsbruket.

Rennäringen omsätter omkring 230 miljoner kronor varje år. Det är en näring som finns i större 
delen av norra Sverige och som är i stort behov av tillgång till skogarna där.

Turister lockas till Sverige bland annat eftersom vi har så fin natur. Även vårt kulturarv i form av 
kulturminnen och möjlighet att få ta del av gamla traditioner lockar. Turismen medför ökad försälj-
ning i affärer och fler boende på campingplatser och hotell. Besökarna deltar också gärna på guidade 
vandringar, skotersafaris, hundslädturer och liknande aktiviteter som ger jobb och inkomster.

Bär- och svampplockning är för många skön 
rekreation men själva bären och svamparna har 
naturligtvis också ett värde i sig. Köper man 
motsvarande produkter i affären får man säkert 
betala en hel del. Men, plockningen av bär och 
svamp är inte bara en hushållssyssla utan även 
en miljonindustri. Varje år jobbar människor 
med att plocka bär och svamp i våra skogar. 
Bärplockarna säljer sina bär till uppköpare. En 
del bärplockare är anställda av en uppköpare 
och får då lön av denne.Hjortron är  

för många  
skogens guld!

Hur mycket skulle du kunna 
tänka dig att betala för en dag 
i skogen om inte allemans-
rätten fanns?
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År 2004 fick kenyanska Wangari Mathai  
Nobels fredspris för sitt arbete med att  
förbättra miljö och levnadsvillkor för  
människorna i Afrika. Hon blev den första  
afrikanska kvinnliga nobelpristagaren och 
pengarna använde hon till sitt arbete  
med att rädda Afrikas skogar.

Wangari såg hur Kenyas skogar skövlades, odlingsmark  
eroderade, vattentäkter sinade och hur människorna fick  
det svårare och svårare. I slutet av 1970-talet skapade hon 
kvinnoorganisationen Greenbelt Movement. Genom att 
plantera träd visade hon att det gick att förbättra situationen. 
Trädplanteringen blev inte bara en kamp för en bättre miljö 
utan också en kamp för förbättrade levnadsvillkor och mot  
en regim som tillät korruption och att människor hade brist 
på mat.

Den dåvarande regimen i Kenya gillade inte Wangaris 
arbete. Hon och andra blev fängslade och torterade. Men  
trädplanteringen hade till följd att människorna blev enga-
gerade i sin situation och vågade ta upp kampen mot den 
förtryckande regimen.

Den nuvarande regeringen är positivt inställd till både 
trädplantering och Wangari. Under några år var hon till och 
med vice miljöminister i Kenya. Problemen är dock ännu  
inte lösta. I slutet av 2000-talet var bara 1,7 procent av Kenya  
täckt med skog och 20 procent av landytan odlingsbar.

Genom att plantera träd kan man alltså hjälpa till att  
bekämpa fattigdom och nöd. Träden ger skugga, binder jorden 
och göder marken vilket förbättrar skördarna av bland annat 
bönor och majs som man ofta odlar mellan träden. Genom att 

välja träd som har ätbara frön och frukter och som kan användas till mediciner gör träden ännu större 
nytta. Människorna som odlar träden och grödorna får mat till sig själva och sin boskap. Dessutom  
får de ofta grödor över som de kan sälja och få pengar till andra livsviktiga produkter.

Genom att stoppa avskogningen och beskoga ny mark ser man också en möjlighet att komma  
till rätta med klimatförändringarna. I den växande skogen binds nämligen koldioxid som är en 
växthusgas. Koldioxiden bidrar till att det blir varmare och varmare på jorden. Under några dagar i 
december 2009 träffades världens länder i Köpenhamn just för att diskutera hur vi ska kunna minska 
klimat-förändringarna. Förutom att försöka komma överens om hur mycket temperaturen får stiga 
på jorden så diskuterade man hur industriländerna tillsammans skulle kunna hjälpa utvecklingslän-
derna att minska avskogningen. Under mötet kom man inte fram till något gemensamt beslut. Men, 
det utlovades nya tillfällen att diskutera. Så när du läser detta kanske ett sådant stödprogram finns.

Plantering för  
miljö, demokrati 
och fred!

Vi har också skövlat och haft brist på skog

Så sent som i början av 1900-talet var stora delar av södra Sverige skoglöst. Under 1800-talet hade man avverkat det mesta, dels för att ge  
plats för jord- och betesmark och dels för att man behövde virket till brännved och annat. Särskilt drabbat var Halland och Bohuslän där stora 
ljunghedar hade brett ut sig. Bristen på virke var akut och staten bestämde att nu skulle marken planteras. I 1903-års skogsvårdslag (som  
också var den första skogsvårdslagen i världen) slogs det fast att skogsägaren var skyldig att se till att det kom upp ny skog efter avverkning. 
Och så har det varit ända sedan dess. Ofta hände det att skolbarn fick göra jobbet. Här på bilden ser vi barn i Halland i Valinge socken som 
omkring 1905 är ute och planterar.

Korvträdet (Kigelia africana) har frukter som kan bli upp till 1 m långa och 10 kg tunga. De används bland  
annat till att möra kött med och förbättra jäsningsprocessen när man gör öl. Avkok på frukter och löv  
används som läkemedel mot bölder, reumatism och könssjukdomar.

Genom att plantera träd i 
områden där skogarna skövlats 
bidrar man både till en bättre 
miljö och bättre levnadsvillkor 
för människorna.

SKOGEN
– Där träd växer växer människor

VI

Det finns många orga-
nisationer som stödjer 
trädplantering runt om  
i världen. En av dessa är 
den svenska stiftelsen  
Vi-skogen. Läs mer on 
deras arbete på deras 
hemsida. Där finns också 
information om de träd-
slag man jobbar med t.ex. 
korvträd, flodböna och 
jackfruktträd.

www.notisum.se
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Jobba med skog 
– kan det va nåt? 

Under 2009 arbetade 97 300  
människor inom skogsbruket  
och skogsindustrin. Av dessa  
var 15 procent kvinnor.
 Kvinnor  Män

Skogsbruk 3 200 25 200

Trävaruindustri 6 000  30 200

Massa-, pappers-  
och pappindustri   6 400  26 300

Källa: Skogsstatistisk Årsbok.

Vad ska jag 
bli när jag 
blir stor? 

Det finns många olika vägar till ett jobb  
i skogen eller skogsindustrin. Gymnasier,  
yrkesutbildningar, universitet och hög- 
skolor erbjuder massor av utbildningar  
med skoglig anknytning.

Naturbruksgymnasium kan ha olika skogsinriktningar;  
skogsbruk, jakt & viltvård, naturturism och vatten & fiske.  
På naturbruksgymnasium med skogsbruksinriktning kan  
du t.ex. utbilda dig till skogsmaskinförare. Om du vill läsa vidare  
efter naturbruksgymnasiet finns möjlighet att läsa in alla ämnen  
som krävs för att komma in på högskola eller universitet.

CNC-operatör och driftstekniker är exempel på jobb som  
du kan få efter att ha gått på gymnasiets teknik- eller industri-
program. På vissa gymnasieskolor finns program som är 
särskilt utformade för att passa jobb inom sågverk- och trä-
bearbetningsindustri.

Som eftergymnasial yrkesutbildning finns bl.a. skogs-
maskinförare, skogsbrukstekniker, processteknik inom massa- 
och pappersindustri, arborist och fjäll- och äventyrsledare.

På universitetsnivå kan du bli jägmästare, skogsmästare, 
civilingenjör med inriktning mot materialdesign, miljö- och 
processteknik eller träteknologi och mycket mer.

Även utan en skoglig eller skogsindustriell utbildning 
kan du få ett jobb inom skogsbranschen. Inte minst inom  
miljöområdet behövs det t.ex. biologer, ekologer, eko- 
ingenjörer, landskapsingenjörer, arkeologer och geovetare. 
Dessutom behöver förstås alla företag ekonomer, personal-
handläggare, marknadsförare, informatörer osv.

Som du märker finns det massor av olika yrken 
inom skogsbranschen. Oavsett om du föredrar ett jobb 
där du är ute i naturen eller inomhus, jobbar med 
händerna eller är mer teoretiskt lagd, tycker om att 
träffa mycket folk eller vill jobba ensam, så finns det 
säkert något som skulle passa dig.

naturbruk.se · skogsindustrierna.se/gymnasiet 
slu.se · dra.se · tmf.se/ung

Gymnasie-, KY- och akademiska  
utbildningar med skogsindustriell profil 2010

Gymnasieutbildningar

KY-utbildningar

Akademiska utbildningar

Massa och papper

Trä

Skog

Annan skoglig anknytning
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Foto: Lasse Hejdenberg Foto: Holmen

Illustration: Skogsindustrierna
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Vad betyder  
skogen för miljön? 
Skogen påverkar vattnet vi dricker, luften vi andas och klimatet vi lever i.  
Den är hem för tusentals växter och djur som är till nytta för oss på 
många sätt. Dels för att de ingår i komplicerade nätverk där olika arter  
är beroende av varandra för sin överlevnad och dels för att de kan ge  
oss råvaror i form av ved, virke, mat och mediciner. Skogen ger oss  
också livskvalitet i form av miljöer som är såväl fysiskt som psykiskt  
bra för oss att vistas i. Så, svaret på frågan är enkelt, skogen betyder 
väldigt mycket för vår miljö.

Allt hänger ihop!
För att förstå hur en skog fungerar och hur den påverkas av t.ex. skogsbruksåtgärder, luft- 
föroreningar och klimatförändringar måste man ha kunskaper om ekologi. Ekologi består  
av många olika ämnen.

Skogens ekologi kan studeras på flera olika nivåer. Ett ekosystem kan ses som ett område där 
organismer lever och fungerar under påverkan utifrån. Området kan vara stort eller litet beroende 
på vad det är man vill studera; hela jordklotet, en skog, en stubbe …

Ett samhälle är vissa växt- och/eller djursamhällen med ganska bestämda kombinationer av växter 
eller djur. I ett samhälle tycks arterna som finns där leva tillsammans och ofta vara direkt beroende 
av varandra. 

Ibland är man bara intresserad av att studera en viss art t.ex. älgar. Då säger man att man studerar 
populationen av älgar.

Sist men inte minst så kan man också göra studier på individnivå dvs. ett enskilt djur eller en  
växt. Då tittar man ofta på hur individen söker och tar upp näring och hur den kan anpassa sig  
till förändringar i miljön runt omkring.

Biosfären består av kontaktytorna mellan atmosfär (luft), hydrosfär (vatten) och litosfär (land).

Skogen har massor av ekologiska värden och den berör samtliga fem nivåer ovan. Vi ska nu titta lite 
närmare på några stora viktiga områden; klimatet, vattnet och den biologiska mångfalden.

Ekologi är en gren  
inom biologin som försöker 
väva samman olika kunskaper 
till en helhetsbedömning av hur 
livet påverkas och styrs ute i 
naturen. En ekolog måste vara 
allmänbildad inom en massa 
olika ämnesområden. 

EkologiEkologi
Fysik · Skogsbruk · Medicin · Zoologi · Mikrobiologi · Meteorologi · Geologi · Naturgeografi · Botanik · Kemi · Sociologi

Ekologi = läran om samspelet 
mellan organismer och mellan orga-
nismer och miljön som de lever i. 

Ekologi = läran om samspelet 
mellan organismer och mellan orga-
nismer och miljön som de lever i. 

Ekologi = läran om samspelet 
mellan organismer och mellan orga-
nismer och miljön som de lever i. 

Foto: Michael Ekstrand/Skogsstyrelsen

Träden påverkar halterna av 
koldioxid och syre i luften genom 
fotosyntesen och cellandningen

Ett trädskikt kan minska frost-
skador på växterna på marken

Träden fångar  
upp avdunstningen  
av vatten från marken

Träden ger  
lä för vinden

Träden ger skugga och svalka

Skogarna har en viktig roll för klimatet på jorden.  
Genom fotosyntesen binds koldioxid och avges syre  
när träden växer. Koldioxid är en växthusgas som ökat 
kraftigt i atmosfären. Det beror främst på använd- 
ningen av fossila bränslen men avskogningen i stora  
dela av världen har också betydelse. De ökande koldi- 
oxidhalterna medför att temperaturen på jorden ökar.  
Skogen påverkar också klimatet genom att träden  
ger skugga, svalka och skydd för vindar och erosion.

… såväl globalt ... 
Skogen tar upp koldioxid och skogen avger koldioxid. En växande skog  
tar upp mer koldioxid än den avger vilket är positivt för klimatet. Ju bättre  
skogen växer desto mer koldioxid tar den upp. När träden dör och förmultnar  
avges koldioxid. Samma mängd koldioxid som avges krävs för att skapa samma  
mängd ved igen.

Trä kan ersätta klimatskadliga produkter. Genom att bygga i trä undviker man  
stora utsläpp av koldioxid som stål- och betongtillverkning orsakar. Genom att använda  
biobränslen från skogen istället för olja minskar tillförseln av koldioxid till atmosfären.  
Allt detta kräver dock att de träd som avverkas ersätts av nya träd som kan binda  
koldioxid när de växer upp. 

Avskogning ett jätteproblem. I många tropiska länder hugger man ner  
skogen utan att ersätta den med ny. Då blir det färre träd som kan ta upp  
koldioxid. Dessutom för avskogningen ofta med sig stora problem med  
erosion, torka och skogsbränder.

… som lokalt 
Skugga och svalka. Om du går in i en skog från en solbelyst äng så  
känner du ofta direkt att där är både svalare och fuktigare. På nätterna  
och under vintern blir det heller inte lika kallt som på öppna områden.  
Ett mycket stort antal arter är beroende av just sådana förhållanden. 

En ridå av träd och buskar längs med en bäck gör att vattentem- 
peraturen inte varierar så mycket mellan soliga och molniga dagar.  
Många fiskar och andra vattenlevande djur trivs bäst om det inte är stora  
temperaturväxlingar.

Lä och skydd. När det blåser och stormar ger skogen lä. Trädens rötter  
binder ihop jorden i marken och förhindrar på så sätt erosion, det vill säga att  
jorden i sluttande områden sköljs bort av regnvatten. 

Klimatet påverkar också skogen. Olika trädslag trivs olika bra i olika  
temperaturer. I Sverige växer bok och ek och andra trädslag som tidigare bara funnits  
i södra delen av landet nu allt längre norrut. Vi kan också se att träden växer  
bättre än tidigare. Det beror på att medeltemperaturen stigit i landet under senare år.

Skogen har stor  
betydelse för klimatet …
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Biologisk mångfald
Sverige har tillsammans  
med 167 andra länder skrivit 
under ett dokument som  
kallas konventionen om bio-
logisk mångfald. Den inne-
bär att vi lovar att använda 
naturen på ett varsamt sätt 
så att vi bevarar den bio-
logiska mångfalden.
Med biologisk mångfald 
menas:

  Att det finns många  
 olika arter

  Att det finns många olika  
 individer inom varje art

  Att det finns många  
  olika naturtyper.

Skogen och den  
biologiska mångfalden
Arterna i skogen lever tillsammans i mer eller mindre komplicerade sam-
spel. Förändringar påverkar dessa samspel. För vissa arter kan förändring 
vara positivt och för andra negativt. Förändringar kan vara naturliga som 
stormar, bränder eller översvämningar. De kan också vara skapade av 
människor som skogsbruk, bebyggelser, vägbyggen m. m.

Varje enskild art har en eller flera funktioner. Om en viss art minskar starkt kan det bli stora kon-
sekvenser för många andra arter som på olika sätt är beroende av dessa och på sikt påverkas hela 
ekosystem. Särskilt tydligt blir det för oss människor när fisk och andra varor som vi är vana vid 
att kunna köpa i affären tar slut eller när nyttiga bakterier slås ut av giftiga bakterier och gör vårt 
vatten odrickbart. I många utvecklingsländer är människor direkt beroende av att kunna sälja t.ex. 
medicinalväxter från skogen eller fisk från havet. Försvinner dessa inkomstmöjligheter får det genast 
ekonomiska konsekvenser. Att värna om den biologiska mångfalden handlar alltså inte bara om att 
säkerställa en ekologiskt bra miljö utan också om att garantera inkomstmöjligheter.

Regn och snö

Vatten samlas i 
bäckar och rinner 
så småningom ut  
i sjöar eller hav

Vattnet rinner  
ner i marken

Vattenånga avdunstar  
från mark och växter

Vatten sugs upp av 
träd och andra växter

En del vatten sipprar 
ner i grundvattnet
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Vi människor måste ta hänsyn till andra arter. Annars riskerar vi att slå undan benen för oss själva.  
För hur ska vi kunna leva om vattnet är odrickbart, om luften är farlig att andas och om inget finns att äta. 
Vad får du för tankar när du tittar på den här bilden?

Foto: Katarina Ekberg

Skogen och vattnets kretslopp 
Långt in i landet finns kanske en myr där det samlas regn- och smältvatten.  
Därifrån letar det sig vidare nedåt i landskapet via bäckar, åar till sjöar och  
så småningom allt större vattendrag. När vattnet når havet har det färdats  
lång väg – ofta många tiotals mil.

På vägen från myren till havet påverkas vattnet av de marker det rinner fram genom. Lerjordar kan färga  
det brunt. Det kan förorenas av samhällen och industrier. Vattnets kvalitet är viktig eftersom den påverkar  
de fiskar, mikroorganismer och andra djur som lever i och invid vattnet – också vi människor. Därför finns  
det vattenvårdande myndigheter som tar prover på vattnet och arbetar för att minska risken för föroreningar. 

Regnet som faller över Sverige innehåller små mängder försurande ämnen som svaveldioxid och  
svavelsyra. Dessa har hamnat i luften på grund av utsläpp från fabriksskorstenar och biltrafik i hela Europa.  
Beroende på bland annat berggrunden klarar en del marker bättre än andra att neutralisera den sura  
nederbörden. I de som inte gör det blir marken gradvis allt surare, vilket påverkar det som växer på den.  
De växter som inte trivs i sura miljöer trängs tillbaka medan de som klarar av dem brer ut sig. 

Lövskogar har bra förmåga att stå emot det sura regnet. Marken i rena granskogar har däremot inte 
denna förmåga. Det beror bland annat på att granarnas barr innehåller försurande ämnen som när de faller  
till marken naturligt försurar den. Om dessutom regnet tillför ytterligare mängder försurande ämnen blir 
marken allt surare. Detta påverkar i sin tur det vatten som via marken så småningom når vattendrag  
och sjöar.   

Sedan skogen avverkats inom ett område så stiger ofta grundvattennivån på grund av att det inte längre 
finns några träd som suger upp vatten. Ibland tvingas man därför gräva diken på hygget som transporterar 
bort överflödigt vatten till dess de nya träden blivit så stora att de kan sänka grundvattennivån igen. 

Sådana diken grävs enligt noga fastställda regler. Man vill undvika att slam och näringsrika hygges- 
rester når vattendragen vilket skulle påverka de växter och fiskar som lever i dem. Av det skälet gräver man 
dikena så att vattnet i dem först silas genom ett ordentligt jordlager innan det når ett vattendrag.
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Några olika
upplevelsevärden

i skogen

Service och samvaro Orördhet och mystik

Frihet och rymd

Kulturhistoria

Skogskänsla

Aktivitet och utmaning

Artrikedom och naturpedagogik

Förutom att skogen har ekologiska och ekonomiska värden har den också 
sociala värden. Skogen används för friluftsliv, rekreation, motion och den 
betyder mycket för vår fysiska och psykiska hälsa. Det har till och med 
visat sig att daglig utsikt över en grön miljö är bra för hälsan.

I princip har nästan alla skogar sociala värden. Det som krävs är att skogen är tillgänglig  
och att den används för t.ex. rekreation, friluftsliv, jakt eller bärplockning. Här i Sverige har vi inte 
några stora problem med tillgängligheten tack vare allemansrätten och att vi har så mycket skog. 
Undantaget är storstadsområden där det kan vara långt till skogen eller där skogen är svår att nå  
på grund av att motorvägar som är svåra att passera.

Skogens  
sociala värden

1

2

3

4

5

6

7

Naturen är  
bra för hälsan
En undersökning från USA 
visar att patienter med ut-
sikt över en park tillfrisknar 
fortare och behöver mindre 
smärtlindrande medicin 
än de som har utsikt över 
en betongvägg. Barn 
som vistas regelbundet i 
naturen får mindre halter 
av stresshormonet kortisol, 
resultat av undersökning 
vid Linköpings universi-
tet. Flera försök visar att 
”utbrända” har lättare att 
komma tillbaka till jobb 
eller utbildning om de får 
vistas i en grön miljö. Läs-
tips: Skogen som kraftkälla, 
Naturvårdsverket.

Skogen är bra för hälsan
Den som rastar hunden i skogen, paddlar, orienterar, bygger kojor eller rör på sig på något annat 
sätt blir fysiskt starkare. Men, röra på sig och motionera kan man förstås också göra på asfalterade 
vägar i stadsmiljö eller i en sporthall. Det som är extra bra med aktiviteter i skogen är att de även 
påverkar oss psykiskt på ett bra sätt. Man har t. ex. jämfört människor som promenerar i staden med 
de som promenerar i skogen. Det visar sig att de som promenerar i skogen har lägre blodtryck än  
de som promenerar i staden. En teori är vi i staden måste vara uppmärksamma på så många saker,  
vi måste ha koll på trafiken, vi hör massor av ljud runt omkring oss medan vi i skogen kan slappna 
av mera. En annan teori är att vi bär med oss arvet från de första människorna på jorden. Det är  
i naturen vi känner oss mest hemma.

Arbetstillfällen och vägar
Att skogen ger jobb och försörjning är också ett socialt värde. Det är inte minst viktigt på orter  
där alternativa arbetsgivare eller inkomstmöjligheter inte finns. Uppbyggnaden av vägar för skogs-
näringens behov används ofta av allmänheten också. De tusentals mil skogsbilvägar som byggts  
i landet gör till exempel naturområden lättillgängliga för allmänheten.

Planera för skogens sociala värden
Kommunerna har ett stort ansvar för att planera så att det finns tillgänglig natur för alla människor. 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en så kallad översiktsplan. I översiktsplanen 
anger kommunen hur marken inom kommunen ska användas. När kommunen planerar att göra 
ändringar i översiktsplanen så bjuder man ofta in andra myndigheter, markägare, intresseföreningar 
m. fl. att lämna synpunkter på förslaget. Det kan handla om var nya industriområden, köpcentra  
och bostadsområden ska byggas eller vilka naturområden som ska sparas av ekologiska eller sociala 
skäl. Efter att man samlat in synpunkter är det kommunfullmäktige, alltså politikerna i kommunen,  
som beslutar om hur översiktsplanen ska se ut.
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Foto: Katarina Ekberg
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Björkris tas  

in till påsk  

och pyntas.

Naturen kan ha en religiös betydelse.

Hallonrött eller 

blåbärsblått, 

konstnärer hämtar  

ständigt inspira-

tion från skogen.

Skogen är full av gamla och nyare spår  av människor som vistats där före oss.

Olika människor uppskattar 
olika sorters skogar och gillar 
att göra olika saker i skogen. 
Man kan säga att det finns olika 
så kallade upplevelsevärden.  
I den här figuren ser du 
exempel på sju olika sorters 
upplevelsevärden. Vilket eller 
vilka upplevelsevärden är  
viktiga för dig?

Källa: Ståhle, A. 2000. Sociotop som 
redskap i grönområdesplanering.  
Stockholms stadsbyggnadskontor,  
rapport 2000:4: och Lundh Malmros,  
B. & Tönnerfors E. 2001.  
Upplevelsevärden, Sociala kvaliteter  
i den regionala grönstrukturen.  
Regionplane- och trafikkontoret,  
Stockholm, Rapport 4.

Foto: Henry Stahre (1),  
Kristian Svedberg (2, 6–7),  
Michael Ekstrand (3),  
Johan Nitare (4).
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Skogen är ungefär tre hektar stor. Den gränsar till de nuvarande fotbollsplanerna, ett villaområde och till  
en skolgård. För att kunna fatta beslut samlar kommunen in synpunkter från andra än fotbollsföreningen.

Bland de som bor i området är meningarna delade. Några vill absolut inte att skogen avverkas. De  
tycker att skogen är vacker och att de redan nu störs av oväsen från fotbollsplanerna. Andra är positiva till en 
ny plan. De tycker att det är bra att barn rör på sig och några har barn som inte får plats i fotbollsklubben. 

Lärarna på skolan och förskolan som finns i närheten vill behålla skogen. De är ofta där med sina klasser 
och tycker att skogen är som ett extra klassrum för dem.

Miljörörelsen på orten vill att skogen ska vara kvar bland annat eftersom det finns några för trakten 
ovanliga arter i skogen. 

Om du fick bestämma, hur tycker du att kommunen ska göra? 

Fotbollsföreningen i staden Staden har stor barn- och ungdomsverksamhet.  
För att alla som vill ska kunna träna fotboll behövs en plan till. I närheten av  
de två planer som man redan har finns en skog som kommunen äger. Nu har 
föreningen skickat in en ansökan till kommunen där man ber kommunen att  
avverka en del av skogen och bygga ytterligare en fotbollsplan.

     Skog eller  
     fotbollsplan?

1

Det vi gör idag ska vara bra för  
alla oss som lever nu …

… och för nästa  
generation …

… och för nästa  
generation …

… och för nästa  
generation …

… och för nästa  
generation …

Hållbar utveckling 
Det finns många olika 
definitioner av begreppet 
hållbar utveckling. Den 
vanligaste, och den som 
de flesta använder, är den 
som finns i FN-rapporten 
”Vår gemensamma fram- 
tid” från 1987, den så  
kallade Brundtlandrap-
porten. I den beskrivs 
hållbar utveckling som  
”en utveckling som till- 
fredsställer dagens be- 
hov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov.

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling ska genomsyra allt som görs i samhället, även  
i skogen. Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan  
om att samhället ska bli såväl ekologiskt hållbart som ekonomiskt och 
socialt hållbart. Detta måste man ta hänsyn till i alla beslut som fattas. 

Det kan till exempel betyda att det som är bra för ekonomin i ett land kanske är så dåligt för 
miljön eller skapar så stora sociala orättvisor att det inte bör genomföras. Eller att något är väldigt 
bra för miljön men kostar så mycket pengar att befolkningen inte längre skulle kunna försörja  
sig om man genomförde det fullt ut. Ofta handlar det om att kompromissa mellan ekonomi,  
ekologi och sociala värden. Det här är inget lätt arbete men det är viktigt att vi alla gör  
vårt yttersta för att lämna över en minst lika bra värld som vi lever  
i till de generationer som kommer efter oss.

Vad tycker du?
Det här med skogen är som du säkert upptäckt 
ganska stort. Det som händer i skogen berör många 
människor på många olika sätt. På följande sidor  
finns ett antal uppgifter där det är meningen  
att du ska tycka till. 

Ett hållbart skogsbruk innebär att skogen brukas så att den nu och i framtiden kan ge oss 
människor virke och andra produkter samtidigt som den biologiska mångfalden och de sociala 
och kulturella värdena i skogen bevaras. Här följer några exempel på åtgärder som skogsägarna 
måste tänka på:

  Att se till att det växer upp ny skog där man har avverkat. 

  Att inte avverka eller på annat sätt skada skogar där det finns biotoper som är särskilt  
 viktiga för den biologiska mångfalden.

  Att lämna kvar död ved när man avverkar.

  Att lämna kvar riktigt gamla träd när man avverkar.

  Att lämna lövträd där det inte finns så mycket lövträd. 

  Att lämna träd och buskar vid åkrar  
 och vattendrag.

  Att inte köra sönder marken.

  Att inte köra sönder stigar.  
 Att ta hänsyn till friluftslivets intressen.

  Att ta hänsyn till samernas intressen.

  Att inte förstöra värdefulla kulturmiljöer  
 och fornlämningar.
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Bland dem som är för finns de som är anställda av skogsbolaget. De behöver arbetstillfällen för att kunna försörja  
sig och sina familjer. Detsamma gäller de som jobbar på ortens sågverk. 

Emot är däremot ett företag i byn som jobbar med turism. De anordnar vandringar och hundslädturer i det område 
som berörs av avverkningarna. De menar att de turister som kommer till byn vill ha orörd natur och inte kalhyggen. 
Även dessa företagare behöver arbetstillfällen. De får stöd av bybor som är engagerade i naturvårdsfrågor och som säger 
att det är den sista gammelskogen som finns i närheten av byn. 

Stämningen i byn börjar bli ganska dålig. De olika intressenterna uppvaktar skogsbolaget, de skriver insändare  
i lokala tidningar och TV och radio har varit där för att intervjua människorna på plats. 

Hur ska det sluta? Tycker du att skogsbolaget ska avverka skogen eller ska de låta bli?  
Beskriv hur du tänker och motivera varför du tycker som du gör. 

Oskar som älskar att se alla djuren när han är ute med kompisarna tycker inte att man skall skjuta några djur.  
Igår hade han sett fyra rådjur som åt äpplen på tomten; de var ju så söta med sina vita rumpor. Sedan hade han sett  
en älg stå och beta på fältet när han var på väg till skolan. Den hade inte ens blivit rädd och sprungit därifrån när  
Oskar stannat alldeles i närheten för att ta ett foto. Att skjuta alla dessa fredliga djur vill han absolut inte.

Kalle däremot tycker att det är lite läskigt med alla djuren och tycker att man skall skjuta av en del av viltstammen. 
Det är inte längre lika roligt att orientera i skogen nu när det finns så många vildsvin som bor där. Han har ju hört  
att de ibland kan attackera folk. Kalle fick även veta från bonden Kristin att flera av hennes åkrar blivit uppbökade 
av vildsvinen. Hon tyckte att jaktlaget i området inte skjutit tillräckligt med vildsvin i år och var arg för det. Kalles 
mamma tyckte också att jaktlaget skulle skjuta av lite fler djur, speciellt nu när rådjuren är inne på tomten och äter  
upp alla grönsaker och lökar i grönsakslandet.

Hur tycker du att Länsstyrelsen ska göra? Ska man tillåta jakt i områdena runt Klintaborg eller inte?  
Beskriv hur du tänker och motivera varför du tycker som du gör. 

Skogsbolaget i Skogsbyn har meddelat att de under kommande vinter kommer att 
göra flera stora avverkningar i ett område nära byn. De har anmält till Skogsstyrelsen 
vilka skogar det gäller och Skogsstyrelsen har inte några invändningar mot de plane-
rade avverkningarna. När befolkningen i byn får reda på planerna börjar diskussionerna 
gå höga. Två läger bildas, de som är för avverkning och de som är emot. 

Oskar och Kalle bor i en liten stad som heter Klintaborg. Klintaborg ligger vid flera 
vackra skogar och en stor sjö som heter Stordjupet. Under de senaste åren har vilt-
stammarna ökat och det har blivit många fler djur. Att det blivit så många djur beror  
på att det inte är tillåtet att jaga i området. Länsstyrelsen måste bestämma sig för  
hur man skall göra. Skall man tillåta jakt för att få ner viltstammarna eller inte.

Avverkning  
nära byn

        Skjuta av vilt- 
stammen eller inte?
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Till sin hjälp har han konsultbolaget Stöd & Hjälp. Lasse börjar med att ta reda på hur många ungdomar  
som går på skogliga utbildningar och konstaterar att det går ganska få tjejer på de flesta av utbildningarna.  
Han bestämmer sig för att också samarbeta med Naturbruksgymnasiet i länet. 

Föreställ dig att du är konsulten som ska hjälpa Lasse. 
Samla in de fakta som du behöver om branschen. Hur tycker du att skogsbranschen och skogliga utbild- 

ningar framställs i medier och i de reklammaterial som olika skolor lockar med? Har du några egna teorier över  
varför så få tjejer söker till naturbruksgymnasium med skoglig inriktning och andra skogliga utbildningar. 

Ta fram ett förslag på hur reklamkampanjen skulle kunna se ut; medier, innehåll, var och hur man  
ska annonsera och förväntad effekt.  

Pelle betalar gärna. Han har lite dåligt samvete för att de genom att flyga bidrar till klimatförändringarna.  
Han vill att hans pengar ska användas till trädplanteringar i Afrika för att stoppa avskogningen där. Kajsa är mer  
tveksam. Hon är skeptiskt till om pengarna verkligen kan göra någon nytta och hon tycker inte att klimatföränd- 
ringarna är hennes problem. De bestämer sig för att ta reda på mer om vad klimatkompensering innebär.

Hjälp Pelle och Kajsa och ta reda på mer! Hur skulle du ha gjort om du var Pelle eller Kajsa?

Lasse på skogsbolaget GRÖNA har fått i uppdrag att göra en reklamkampanj  
för att locka fler ungdomar att söka sig till jobb inom skogen. Hundratals anställda 
kommer att gå i pension på GRÖNA under de närmaste åren. För närvarande är de 
flesta anställda män men det vill de gärna ändra på. De kommer särskilt att behöva  
rekrytera maskinförare och arbetsledare. 

Kompisarna Pelle och Kajsa ska ut och resa. Av flygbolaget som de ska resa med  
har de fått reda på att de kan klimatkompensera för de utsläpp av koldioxid som  
resan medför. Resan skulle i så fall kosta 300 kr mer per person. Pengarna går  
till projekt för att minska utsläppen av koldioxid som bland annat förbättrad  
teknik i industrier och trädplanteringar i Afrika.  

            Klimat- 
    kompensering  
– bra eller dåligt?

                Hur kan  
          man få ungdomar  
    intresserade av skog?
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Skogen är till  
för människorna

Skogsägarna ska  
själva få bestämma  

om sin skog

Det är otäckt att  
vara i skogen

Att arbeta med  
skog verkar kul

Det är bra  
att avverka

Allemansrätten  
är bra

Jag är/vill  
bli jägare

Grönt är skönt

Skogen är till för 
djuren och växterna

Staten ska bestämma  
om skogen

Det är härligt att  
vara i skogen

Att arbeta med  
skog verkar tråkigt

Det är inte bra  
att avverka

Allemansrätten  
är dålig

Jag är inte/vill inte 
bli jägare

Grönt är fult

Här följer några olika påståenden som du kan fundera på, själv eller tillsammans 
med dina kamrater. Ta ställning till om vilket påstående som överensstämmer bäst 
med vad du/ni tycker, eller tycker ni kanske att båda är lika rätt? Markera gärna 
med ett kryss på linjen hur ni tycker. Motivera varför du/ni tycker som ni gör.

Ta ställning

Lägg till fler  
påståenden  
om du vill!

Exempel

X XXGrönt är skönt Grönt är fultX X X X X

Kryssa till vänster om  
du tycker det vänstra  
påståendet är mest rätt

Kryssa i mitten om  
du tycker att båda på-
ståendena är lika rätt

Kryssa till höger om  
du tycker att det högra 
påståendet är mest rätt

Om du tycker att ett påstående är mest rätt men att 
det andra också är lite rätt så sätter du krysset mer eller 
mindre nära det påstående som tycker är mest rätt. 


