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SAMMANFATTNING 

Skogen bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster. Skogslandskapet främjar den biologiska 

mångfalden och ekosystemtjänster så som habitat och livsmiljöer, naturlig kontroll av skadedjur 

och sjukdomar och kolinlagring som bromsar effekterna av mänskliga utsläpp av växthusgaser. 

Skogens leverans av timmer, massaved och biobränsle är också ekosystemtjänster. Främjandet av 

vissa ekosystemtjänster kan stå i konflikt med främjandet av andra, vilket bidrar till att de har 

otillräcklig status. Intensivt skogsbruk kan exempelvis vara direkt skadligt för den biologiska 

mångfalden. 

I denna rapport gör vi en samhällsekonomisk analys med syftet att främja tre av skogens 

biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som har otillräcklig status: i) biologisk mångfald per se, 

ii) habitat och livsmiljöer och iii) naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar. Åtgärder som 

naturvårdande skötsel och alternativa skogsbruksmetoder kan bidra till att främja dessa 

ekosystemtjänster, men utförs inte i tillräckligt stor utsträckning. Detta beror delvis på 

genomförandeunderskott kopplat till marknadsmisslyckanden och otillräckliga incitament för att 

genomföra åtgärderna. I en väl fungerande marknad leder utbud och efterfrågan till en optimal 

balans av priser och produktionsnivåer. Marknadsmisslyckanden, som exempelvis miljöpåverkan 

eller andra negativa effekter på tredje part, hindrar marknaden från att nå denna optimala balans. 

För att korrigera marknadsmisslyckanden och skapa ekonomiska incitament behövs flera typer av 

styrmedel. Vi beskriver ett antal relativt oprövade styrmedelsområden för att förbättra statusen på 

de tre ekosystemtjänsterna: 

i. Incitament för bevarande av skog: Ett system av ekonomiska incitament i form av 

subventioner och avgifter för bevarande och huggning av skog, baserat bland annat på trädens 

ålder. 

ii. Omvänd auktion: Auktionsförfarande där åtgärder efterfrågas och tilldelas de aktörer som 

uppfyller krav och kan genomföra åtgärderna billigast. 

iii. Ekologisk kompensation: Exploatörer åtas att kompensera för de miljöskador som inte 

kunnat undvikas, genom lämpliga åtgärder som stärker berörda ekosystemtjänster. 

iv. Incitament för att främja naturturism: Stöd, exempelvis genom en samverkansplattform, 

som underlättar för markägare och aktörer inom naturturism att skapa ekonomiska möjligheter 

utöver skogsbruk. 

v. Miljömässigt ansvarsfull upphandling: Krav på miljömässigt hållbara arbetsmetoder vid 

upphandling. 

vi. Ekosystemtjänstavgift: En allmän avgift för finansiering av åtgärder som främjar naturens 

ekosystemtjänster. 

vii. Crowdfunding för åtgärder för skogens ekosystemtjänster: Frivillig finansiering för 

specifika åtgärder för skogens ekosystemtjänster. 
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Några av förslagen analyserar vi djupare utifrån konsekvenser och måluppfyllelse:  

Styrmedel Måluppfyllelse 
Kostnads-

effektivitet 

Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Incitament för 

bevarande 

Hög  Medel Medel Medel Ja 

Omvänd 

auktion 

Medel Hög Låga Hög Inga 

identifierade 

Ekologisk 

kompensation 
Medel Hög Medel Hög 

Inga 

identifierade 

Främja 

naturturism 

Medel Medel Låga Medel Ja 

Vi ser en potential i att utveckla dessa fyra styrmedelsområden. 

Styrmedel syftar ofta till att främja att den så kallade skadelindringshierarkin följs. När så är fallet 

bör fokus ligga på att undvika skador. När skador inte kan undvikas helt, eller när det är orimligt 

svårt, bör de i ett nästa steg minimeras eller åtgärdas. När inte detta heller är möjligt bör skador 

kompenseras genom andra åtgärder. De styrmedel som presenteras i denna rapport träffar olika 

nivåer av skadelindringshierarkin. Eller så främjar de åtgärder som skapar eller förstärker värden. 

Mycket beror helt enkelt på vilken typ av åtgärd som främjas genom styrmedlen.  

Många av styrmedlen, som incitament för bevarande och ekologisk kompensation, främjar också 

principen av att förorenaren betalar. När aktiviteter skapar skador eller kostnader för andra aktörer 

eller hela samhället, är det rimligt att dessa skador på något sätt internaliseras så att beslutstagare 

ordentligt väger för- och nackdelar mot varandra vid implementering av skadliga aktiviteter. 

För lyckade styrmedel är det också viktigt med en god förståelse för skogsbrukets drivkrafter och 

samhällets efterfrågan på skogens ekosystemtjänster. Därför behövs studier av markägares 

attityder och vad de är villiga att acceptera, samhällets betalningsviljor, och prissättning av 

ekosystemtjänster, och även utvecklande studier av hinder och inlåsningseffekter för att förändra 

brukande. Det behövs även förståelse för andra incitament en ekonomiska, som exempelvis 

moraliska incitament. Allmänt gäller att styrmedel bör utformas så att de går att utvärdera hur 

effektiva de är. 

Sammanfattningsvis bör de biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna få en större tyngd i 

förvaltningen av skogen. Detta bör reflekteras i den offentliga styrningen och de styrmedel som 

implementeras.  

  



  

Ekosystemtjänster i skogen | 6 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Skogslandskapet bidrar med höga värden för samhället. Biologisk mångfald, kolinlagring och 

produktionen av timmer och andra produkter är bara några av de ekosystemtjänster som skogen 

bidrar med. För att skogen ska kunna fortsätta att bidra med ekosystemtjänster är det viktigt att 

skogen förvaltas och brukas hållbart. Några av ekosystemtjänsterna står i konflikt, där ett ohållbart 

nyttjande av försörjande ekosystemtjänster, som produktionen av timmer och massaved, leder till 

förluster av andra ekosystemtjänster. 

Flera av ekosystemtjänsterna i skogen bedöms ha otillräcklig status (Skogsstyrelsen, 2017). För 

att stärka ekosystemtjänsternas status krävs ett hållbart nyttjande av samtliga ekosystemtjänster 

och en kombination av att undvika, minimera, återställa och kompensera skador. Det finns dock 

många hinder som försvårar genomförandet av dessa förbättrande åtgärder, vilket motiverar 

införandet av styrmedel för att underlätta och skapa incitament för genomförande av åtgärder som 

gynnar dessa ekosystemtjänster. Denna rapport redovisar resultaten från en samhällsekonomisk 

analys av tre av ekosystemtjänsterna som bedöms ha otillräcklig status: 1) naturlig kontroll av 

skadedjur och sjukdomar, 2) habitat och livsmiljöer, 3) biologisk mångfald. 

Debatten kring skogen är idag både het och polariserad. Skogens försörjande ekosystemtjänster 

ger samhället stora mängder produkter. En övergång från fossila bränslen till biobränsle sätter 

dessutom ytterligare tryck på markanvändningen och skogens kapacitet att försörja oss. Samtidigt 

kan skogen motverka klimatkrisen genom kolinlagring. Enligt en nyligen utgiven rapport från den 

internationella vetenskapliga panelen för biologisk mångfald (IPBES) och FN:s klimatpanel 

(IPCC) har en stärkt förmåga till att lagra koldioxid i skogen också många synergieffekter med 

stärkt biologisk mångfald (Pörtner m. fl., 2021). Ett genomtänkt och balanserat nyttjande av 

skogens ekosystemtjänster är därför nödvändigt. 

1.2 Mål och syfte 

På uppdrag av Skogsstyrelsen genomförs en samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänsterna 

”Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar”, ”Habitat och livsmiljöer” och ”Biologisk 

mångfald”, och förslag på åtgärder och styrmedel som kan förbättra statusen tas fram. Detta görs 

utifrån Skogsstyrelsens generella återrapporteringskrav till regeringen om att redovisa vilka 

insatser som är möjliga för att förbättra status på identifierade ekosystemtjänster i skogen som har 

måttlig eller otillräcklig status. Utredningen ska mynna ut i ett förslagspaket bestående av förslag 

på statliga åtgärder och styrmedel som sammantaget bedöms vara kostnadseffektiva. Förslagen 

ska konsekvensbeskrivas med avseende på vilka aktörer och samhällsområden som berörs och hur 

de berörs. Miljömässiga och sociala konsekvenser ingår.  
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2. TEORI - MARKNADSMISSLYCKANDEN  

Förvaltningen av skogen präglas precis som många andra marknader av flera 

marknadsmisslyckanden. När samtliga aktörer på marknaden strävar efter egen vinning optimeras 

utfallen för samhället genom att priser och kvantiteter anpassas efter utbud och efterfrågan på 

produkter och tjänster. Detta gäller dock endast vid en perfekt marknad utan 

marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden hindrar den fria marknaden att nå detta 

optimala tillstånd. När dessa aspekter inte tas i beaktning vid bedömning av genomförandet av 

aktiviteter riskerar samhället att hamna i processer där utnyttjandet av naturens resurser blir 

ohållbart. Offentlig sektor kan då ingripa med hjälp av styrmedel, för att korrigera olika typer av 

marknadsmisslyckanden. 

Exempel på marknadsmisslyckanden kan delas in i: 

• Externaliteter 

• Ofullständig eller asymmetrisk information 

• Beteenderelaterade bias (feltänk) 

• Ofullständig konkurrens 

Externaliteter är effekter på tredje part som uppstår från produktion eller konsumtion av produkter 

och tjänster. Många mänskliga aktiviteter har negativa effekter på både klimat och andra 

ekosystemtjänster. Skogsbruk påverkar olika arters livsmiljöer, vilket påverkar deras chanser att 

överleva. Detta kan i sin tur också ha effekter för andra arter och ekosystemtjänster. De effekter 

som inte har någon direkt påverkan på skogsbruket och virkesköparna utgör externa effekter. Figur 

1 illustrerar hur externa effekter skapar incitament för aktörer att välja en aktivitetsnivå som är 

suboptimal för samhället. Med de negativa externa effekterna vore en lägre nivå bättre ur 

samhällets perspektiv, och de samhällsekonomiska förlusterna från den högre nivån kan 

representeras av triangeln ABC. Genom att internalisera kostnaderna för aktiviteter som påverkar 

tredje part kan utkomster nås som är bättre för samhället. 

Negativa externaliteter kan också jämföras med positiva externaliteter som ett resultat av att 

undvika de skadliga aktiviteterna. Antingen kan man se det som att konventionellt skogsbruk har 

negativa externa effekter, eller så kan man se det som att alternativa affärsmodeller där skogen i 

högre grad får stå kvar medför positiva externa effekter. Generellt tillämpar miljöpolitik principen 

av att förorenaren betalar, men det kan också finnas anledning att uppmuntra alternativa 

affärsmodeller och skogsskötselmetoder genom att skapa incitament för sådana. 
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Figur 1. Effekten av externaliteter på beslutsfattares  
incitament för aktivitetsnivåer. 

 

 

Figur 2. Förluster från aktörers ej optimerande beslut.  
Inspiration för figuren är hämtade från Weimer (2017). 

 

I klassisk nationalekonomisk teori antas aktörer vara fullt rationella och tillgodogöra sig all 

tillgänglig information och ta de beslut som maximerar deras nytta. Vi vet däremot att detta sällan 

stämmer, och beteenderelaterad forskning från både psykologi och beteendeekonomi riktar in sig 

på att förklara hur och varför olika typer av beslut skiljer sig från beslut som förutspås av 

traditionell nationalekonomisk teori. Olika beteenderelaterade “feltänk” (bias) i beslutsfattande 

gör att faktiska beslut inte riktigt representerar egentliga preferenser. Detta beskrivs av Weimer 

(2017) som en distinktion mellan upplevd nytta (experienced utility) och beslutsnytta (decision 

utility). Den upplevda nyttan representeras av de faktiska preferenser som aktörer har över olika 

val, medan beslutnyttan representerar de preferenser som (ibland felaktigt) ligger till grund för 

beslut. Olika bias som gör att beslutsnyttan skiljer sig från den upplevda nyttan inkluderar bland 

annat förlustaversion (loss aversion), nutidsbias (present bias), mental redovisning (mental 

accounting), ouppmärksamhet (inattention) och motiverat tänkande (motivated reasoning). Figur 

2 visar hur distinktionen mellan upplevd nytta och beslutsnytta kan påverka den optimala 

allokeringen av resurser. Ifall en aktivitet ger upphov till högre upplevd nytta än vad som tas i 

beaktande vid beslut uppstår förluster från underkonsumtion. På samma sätt kan överkonsumtion 

ge upphov till förluster ifall den upplevda nyttan är lägre än beslutsnyttan. För prissatta varor på 

marknader kan beteenderelaterade aspekter förhindra optimal resursfördelning. Ännu mer 

komplext blir det för varor och tjänster som inte handlas på marknader och saknar metoder för 

prissättning. Dessa aspekter försvårar också studier av betalningsvilja både med metoder för så 

kallade stated och revealed preferences. 

Ofullständig information innebär att konsumenter (eller säljare) inte har tillgång till all information 

för att kunna fatta avvägda beslut. Det kan exempelvis gälla negativa effekter på miljön som 
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uppstår vid produktionen av en vara, som en kund inte känner till. Utan denna information kan 

kunden inte fatta beslut som reflekterar hans eller hennes preferenser. Ofullständig information 

finns även kring samhällets preferenser och betalningsvilja för olika ekosystemtjänster, vilket gör 

det svårare att implementera styrmedel i syfte att nå ett samhällsekonomiskt optimalt tillstånd. I 

figurerna ovan skulle detta kunna representeras av att både nyttan och kostnaderna av aktiviteter 

är okända eller inte helt korrekt bedömda. 

Ofullständig konkurrens brukar också nämnas bland de vanligaste marknadsmisslyckandena. Utan 

tillräcklig konkurrens kan säljare (eller köpare) av varor styra marknader som gör att de kan höja 

priser utan att tappa alla kunder. Detta gynnar företag med marknadskrafter, men ger upphov till 

större förluster för övriga parter. När marknaden karaktäriseras av negativa externa effekter 

mildras däremot denna förlust av vinsterna med lägre produktion, eftersom produktionen också 

ger upphov till negativa externa effekter. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det därför vara 

fördelaktigt med reglerade marknader eller begränsad konkurrens när negativa externa effekter är 

betydelsefulla. Situationen med negativa externaliteter och monopol illustreras i Figur 3. I perfekt 

konkurrens hade utbud och efterfrågan successivt justerats och hamnat i jämnvikt vid punkt A, 

medan den samhällsekonomiskt optimala kombinationen av aktivitetsnivå och pris är vid punkt B. 

Ett monopol har incitament att höja priserna och minska kvantiteterna jämfört med situationen i 

perfekt konkurrens. Detta görs optimalt till punkt C, som ligger närmre den samhällsekonomiskt 

optimala kombinationen. 

 

 

Figur 3. Monopol och negativa externaliteter. Med negativa externaliteter  
kan monopol ge större samhällsvinster än under perfekt konkurrens. 

 

Utöver de klassiska nationalekonomiska marknadsmisslyckanden som beskrivs ovan, finns 

tvärvetenskapliga forskningsområden som bland annat ekologisk ekonomisk teori, som beskriver 
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problematiken utifrån ett annat perspektiv. Ekologisk ekonomi tar utgångspunkt i det ekologiska 

kretsloppet och de begränsningar som finns inom planetens gränser. En modell känd som 

”Doughnut-modellen” illusterar samhällens välfärd och livskvalitet utifrån det ekologiska 

kretsloppet. Modellen visar att det finns så kallade tröskelvärden som begränsar 

naturresursutnyttjandet på jorden (Steffen m. fl., 2015).  

 

 

Figur 4. Ekonomins och planetens gränser.  

(källa: Raworth, 2012, Svensk översättning av WWF, 2014). 

 

Framtidens skogsbruk skulle utifrån ovanstående modell behöva anta en rad utmaningar för att 

dels förhålla sig till den pågående klimat- och biodiversitetskrisen, dels den ökade efterfrågan på 

förnybara resurser. Enligt ekologisk ekonomisk teori behöver här ett mått på samhällets välfärd 

inte endast återspeglas av aktivitetsmåttet för produktion och konsumtion (BNP), som när det 

gäller skogen mäts utifrån skogsbrukets aktiviteter och de varor som handlas på en existerande 

virkesmarknad. Hänsyn behöver även tas till hur och varför produktionen och konsumtionen 

uppstått och om det bidrar till en hållbar utveckling, som innefattar bevarande och främjande av 

alla skogens ekosystemtjänster. Här är det alltså i stor utsträckning kollektiva varor som behöver 

skyddas för att bidra till ett hållbart liv. Problematiken idag är att det är svårt att tillämpa i praktiken 

då det inte finns ekonomiska värden att tillgå. Men utifrån givna planetära gränser och kända 

tröskelvärden behöver de ekosystemtjänster som inte direkt bidrar till BNP integreras mer 

systematiskt vid ekonomiska överväganden och styrmedelsutformning. För att analysera de tre 

ekosystemtjänsterna som vi fokuserar på i den här rapporten behövs ett systemtänk, där skogen 

spelar en viktig roll för såväl klimat- som biologisk mångfald. Oavsett vilken teoretisk 
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utgångspunkt man väljer så blir utfallet liknande, i form av att användandet av skogens resurser 

måste ske på ett sätt som tar hänsyn till ekosystemtjänsternas förutsättningar samt samhällets 

välfärd.  

3. METOD 

I den här rapporten vill vi ge förslag på styrmedel som kan bidra till att förbättra statusen på tre av 

skogens biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som har otillräcklig status: i) biologisk 

mångfald per se, ii) habitat och livsmiljöer och iii) naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar. 

Våra förslag baseras på en samhällsekonomisk analys där vi konsekvensbedömer ett urval av 

styrmedlen. Vi har valt ut dem bland annat utifrån deras potential att leda till åtgärder som främjar 

de tre ekosystemtjänsterna i fråga. Vilka åtgärder som kan gynna ekosystemtjänsterna är en central 

fråga för analysen. Metoden för den samhällsekonomiska följer därför följande steg:  

1. Nulägesanalys som beskriver nuvarande status för de utvalda ekosystemtjänsterna samt 

vad som bedöms skulle krävas för att nå god status. 

2. Identifiering av åtgärder som främjar utvecklingen av ekosystemtjänsternas status. 

3. Identifiering och förslag på styrmedel som kan främja genomförandet av åtgärderna. 

4. Beskrivning och konsekvensbedömning av utvalda styrmedel.  

5. Framtagande av rekommendationer baserade på konsekvensbedömningen. 

Strukturen för rapporten följer samma upplägg. Samtliga steg baseras på vetenskaplig litteratur 

samt tidigare rapporter från myndigheter och internationella organisationer så som IPCC och 

IPBES. 

Nulägesanalysen redogör för definitioner och betydelse för människor och samhället samt 

kartlägger statusen för var och en av de tre ekosystemtjänsterna. Nuvarande status baseras på 

Skogsstyrelsens bedömning (2017). God status betraktas av Skogsstyrelsen som “det tillstånd för 

skogliga ekosystemtjänster där de produceras och används utifrån sina inneboende förutsättningar 

på en nivå som är hållbar och så att möjligheten till användning för nuvarande och framtida 

generationer tryggas”. I nulägesanalysen beskrivs också orsakssamband mellan mänskliga 

aktiviteter och ekosystemtjänsternas status. Skogsbrukets roll är central för kartläggningen, men 

andra aktörer diskuteras också. 

Identifieringen av åtgärder grundas i de orsakssamband som identifieras i nulägesanalysen. 

Åtgärder innefattar främst förändringar av markägares brukande och skötsel av skog, med hänsyn 

till de olika ekosystemtjänsterna. Åtgärderna behöver däremot inte uteslutande genomföras av 

markägarna utan kan även implementeras av andra aktörer, eller innefatta beteende- eller 

attitydförändringar hos olika aktörer. Åtgärderna ska ha en direkt eller indirekt påverkan på 

ekosystemtjänsterna. 
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Identifieringen av och förslag på styrmedel grundas i vilka åtgärder som kan förbättra statusen 

för ekosystemtjänsterna och hur styrmedlena kan bidra till att åtgärderna utförs. I denna fas 

behandlar vi juridiska, ekonomiska och informationsbaserade styrmedel, och både existerande och 

nya styrmedel diskuteras. 

Konsekvensbedömningen följer på en beskrivning av ett urval relativt obeprövade 

styrmedelsförslag. Konsekvensbedömningen görs kvalitativt med stöd i befintlig litteratur och 

med avseende på måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, statsfinansiella kostnader och 

genomförbarhet. Införandet av styrmedel innebär ibland även målkonflikter gentemot befintliga 

regleringar eller andra styrmedel, vilket då diskuteras. Några av styrmedelsförslagen är inriktade 

mot finansiering och konsekvensbedömningen anpassas därefter. Urvalet av styrmedel har gjorts 

i samråd med Skogsstyrelsen  

Rekommendationerna från denna rapport grundas i konsekvensbedömningen. 

4. NULÄGESANALYS 

Gemensamt för de tre analyserade ekosystemtjänsterna är att de alla har bäring på funktionella 

skogsekosystem med höga naturvärden. Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar är en tydligt 

reglerande ekosystemtjänst. Biologisk mångfald respektive habitat och livsmiljöer kan i strikt 

mening snarare klassas som förutsättningar för ekosystemtjänster. De aspekter som behöver tas i 

beaktande för att stärka dem är att bevara, restaurera och återskapa skogar med höga naturvärden. 

I Sverige förekommer 15 olika skogsnaturtyper, enligt art- och habitatdirektivet. Sveriges 

skogsnaturtyper varierar kraftigt från norr till söder, där 12 av 15 bedöms ha otillräcklig 

bevarandestatus (Naturvårdsverket, 2020). I Skogsstyrelsens (2017) rapport beskrivs en god 

skoglig ekosystemstjänststatus som “det tillstånd för skogliga ekosystemtjänster där de produceras 

och används utifrån sina inneboende förutsättningar på en nivå som är hållbar och så att 

möjligheten till användning för nuvarande och framtida generationer tryggas”. Vidare beskrivs en 

otillräcklig skoglig status som ett tillstånd där det krävs en ”omedelbar uppmärksamhet, utvidgat 

skydd och/eller försiktig förvaltning” (s. 99). De högsta nivåerna av de flesta ekosystemtjänsterna 

har visats finns i skogar äldre än 120 år (Jonsson m.fl., 2020). Ett exempel på en specifik negativ 

trend är minskningen av sumpskogar (Naturvårdsverket, 2021). Naturliga störningar som 

skogsbränder och översvämningar har till stor del upphört i det brukade skogslandskapet – med 

uppenbara fördelar för virkesproduktionen men till nackdel för de ekosystem som är beroende av 

dem.  

4.1 Biologisk mångfald 

4.1.1 Definition och betydelse för samhället/människan 

Biologisk mångfald bedöms ofta inte vara en ekosystemtjänst, utan snarare en förutsättning för 

funktionen av i princip alla andra ekosystemtjänster. I Skogsstyrelsens rapport (2017) valde dock 

myndigheten att utvärdera biologisk mångfald som en stödjande ekosystemtjänst. I denna rapport 
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utvärderas biologisk mångfald också som en ekosystemtjänst. Biologisk mångfald kan delas in i 

tre nivåer: Mångfalden av arter, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem 

(Skogsstyrelsen, 2021a).  

Den biologiska mångfalden är en central förutsättning för många av skogens andra 

ekosystemtjänster. Variationen av ekosystem och variation av och inom arter i skogen bidrar till 

direkta nyttor för människan genom de arter som försörjer oss med varor, som exempelvis 

byggmaterial eller sådant vi äter. Indirekta nyttor uppstår också från pollinering, lagring av kol 

och rening av vatten of luft. Den biologiska mångfalden innebär ofta ett mervärde för för rekreation 

och friluftsliv, och många läkemedel innehåller ämnen som ursprungligen hittats i vilda växter 

(Skogsstyrelsen, 2017). Tack vare variation av arter och olika sorters trädslag i skogen skapas 

också en motståndskraft mot olika sorters hot såsom översvämning, torka, brand, storm och 

skadedjur. 

4.1.2 Nuvarande status 

Enligt Skogsstyrelsens (2017) bedömning har den biologiska mångfalden i skogen otillräcklig 

status. Detta grundas bland annat i Artdatabankens bedömning, där 15 av 16 skogliga naturtyper 

och 20 av 32 skogslevande arter ansågs ha dålig eller otillräcklig bevarandestatus (Artdatabanken, 

2014). Närmare 2 300 skogslevande arter var vid bedömningen rödlistade, och för 1 800 av dessa 

är skogen en viktig livsmiljö (Artdatabanken, 2015). Både ädellövskogar och barrskogar är viktiga 

för arternas överlevnad. Gamla, ofragmenterade och flerskiktade skogar med rik förekomst av död 

ved av olika kvaliteter ger förutsättningar för hög biologisk mångfald. I framförallt den norra 

barrskogsregionen kan relativ orördhet ofta vara ett kvalitetskriterium. I den södra 

barrskogregionen och den södra lövskogsregionen är naturvärdena i högre grad beroende av 

skötsel eftersom specifika kvaliteter har uppkommit i samspel med extensiv markanvändning.  

I en rapport utgiven av Norska institutet för naturforskning (Framstad m. fl., 2021), i samarbete 

med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, bedömdes den norska skogens ekologiska 

allmäntillstånd vara dåligt och den svenska skogens tillstånd ännu sämre baserat på bland annat 

brist på biologisk mångfald. Rapporten förutspår dessutom ytterligare försämringar i framtiden.  

I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål (2021) bedöms utvecklingen 

av målet Levande skogar vara negativ. Många av preciseringarna för bedömningen av målets 

uppfyllnad är kopplade till biologisk mångfald. Många åtgärder för att förbättra tillståndet i 

skogslandskapet genomförs, men detta anses inte vara tillräckligt och trenden för utvecklingen 

bedöms vara negativ. 

4.1.3 Bedömning av orsakssamband 

I princip all markanvändning påverkar den biologiska mångfalden. Även brist på brukande, som 

att låta hävdpräglade lundmiljöer växa igen, har en direkt effekt liksom kontroll av bränder. 

Indirekt påverkan sker dessutom genom klimatförändringarna som ändrar förutsättningarna för 

den biologiska mångfalden på ett övergripande plan. Jämförelser mellan boreala naturskogar och 
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konventionellt brukade skogar visar bland annat att de brukade skogarna har betydlig lägre andel 

äldre träd och död ved, och en mindre variation av olika trädslag. 

Avverkning av skogar med höga naturvärden, skogsgödsling, markavvattning och plantering av 

främmande trädslag har övergripande negativ påverkan på den biologiska mångfalden 

(Skogsstyrelsen, 2017). Långsiktig och kontinuerlig tillgång till lämpliga miljöer och att dessa 

ligger tillräckligt nära varandra utifrån arternas spridningsförmåga bedöms vara av yttersta vikt för 

att bevara den biologiska mångfalden (Skogsstyrelsen, 2017; Naturvårdsverket, 2015). En av 

anledningarna till att den svenska skogens ekologiska tillstånd bedöms vara sämre än den norska 

tros vara den större andelen trakthyggesbaserad produktionsskog i Sverige jämfört med Norge 

(Framstad m. fl., 2021).  

I den norska rapporten av Framstad m. fl. (2021) framhävs sex faktorer som gynnar den ekologiska 

statusen i skogen. Dessa är andelen gammal skog, andel skog utan mekanisk påverkan, volymen 

av rönn, asp och sälg, mängden död ved, mängden grov död ved samt förekomsten av stora rovdjur. 

Skogens ekologiska status är tydligt kopplad till den biologiska mångfalden. En naturskog utgörs 

av ungefär en tredjedel döda träd. Döda träd är livsmiljöer för en mängd olika arter, däribland ett 

stort antal hotade svamp- och insektsarter. Den arealmässigt dominerande produktionsskogen har 

en betydligt lägre andel död ved. 

Under 1900-talet ansågs lövträd länge vara en nackdel för skogsproduktionen. Systematiska 

åtgärder genomfördes för att ta bort lövträd (Linder och Östlund, 1998). Många arter är dock 

beroende av lövträd, och en blandskog med många olika trädarter bidrar till högre variation och 

en större biologisk mångfald (Larsson, 2013). En varierad skog har också bättre potential att stå 

emot skadehandelser jämfört med ensartade skogar. En intensivt brukad skog är också under en 

stor del av omloppstiden tätare än en naturskog. Glesare skogar har fördelar för den biologiska 

mångfalden, bland annat eftersom mer solljus släpps in och når marknivån där majoriteten av 

arterna lever. 

I Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen (Naturvårdsverket, 2021) konstateras att 

avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på skogslanskapets hotade arter. 

Vidare framhävs att nyckelbiotoper är viktiga områden att bevara eftersom de utgör viktiga nätverk 

där arter kan sprida sig. Skogsstyrelsen upphörde vid årsskiftet 2020/2021 att registrera 

nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och det tidigare uppdraget om 

landsomfattande inventering avbröts 2019 av regeringen. Uppföljningar har visat att oregistrerade 

nyckelbiotoper avverkas i högre omfattning än de som är registrerade. Skogsstyrelsens begränsade 

resurser har också inneburit att akuta skötselbehov av biotopskyddsområden inte kunnat 

omhändertas (Skogsstyrelsen, 2021b). 
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4.2 Habitat och livsmiljöer 

4.2.1 Definition och betydelse för samhället/människan 

Habitat och livsmiljöer är de miljöer där organismer lever. En arts habitat formas både av biotiska 

och abiotiska faktorer och kan för rörliga organismer bestå av en mosaik av olika livsmiljöer 

(biotoper, naturtyper) som alla behövs för artens naturliga beteende och livscykel. Det gör att olika 

arter kan reagera olika på förändringar av dessa faktorer. Att en arts habitat anses leva upp till de 

faktorer som krävs för en art, betyder inte nödvändigtvis att arten finns i den livsmiljö eller de 

livsmiljöer som habitatet utgörs av.  

I princip alla ekosystemtjänster är beroende av att en mångfald av livsmiljöert upprätthålls. En 

skog som har många olika slags livsmiljöer ger förutsättningar för artmångfald och intrikata 

näringsvävar (Skogsstyrelsen, 2017).  

4.2.2 Nuvarande status 

Bevarandestatusen för den stödjande ekosystemtjänsten Habitat och livsmiljöer bedöms vara 

otillräcklig. Arbetet för att nå de miljömål som angivits för skogen är därför inte tillräckligt och 

det krävs åtgärder för att minska förlusten av habitat i skogen, som har negativ påverkan på 

skogslevande arter (Skogsstyrelsen, 2017).  

Enligt Artikel 1 i EU:s livsmiljödirektiv1 (Europeiska unionen, 2017) anses en naturlig livsmiljös 

bevarandestatus vara ”gynnsam”, när  

• dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller 

ökande,  

• den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna 

bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas kvar under en överskådlig 

framtid, och  

• bevarandestatusen för dess typiska arter är gynnsam. 

Förlust av habitat och livsmiljöer är ekvivalent med förlust av biologisk mångfald. Vid upptag av 

stora hyggen förstörs och försvinner habitat och livsmiljöer. Det samma gäller när skogsbruk 

bedrivs så att landskapet fragmenteras. Sedan industrialismens genombrott har stora arealer 

naturskogsartade områden i norra Sverige och mer hävdpräglade skogar i södra Sverige avverkas 

och ersatts med produktionsskog med betydande förluster av habitat och livsmiljöer som följd. 

Fortsatt intensivt skogsbruk bidrar till att ekosystemen i skogen blir allt artfattigare (Gamfeldt, L. 

2013).  

 
1 Också känt som Art- och habitatdirektivet utifrån likheten med den engelska benämningen Habitats Directive. 
Den mest adekvata översättningen är livsmiljö i bemärkelsen biotop eller naturtyp. Begreppet habitat är på 
svenska kopplat till en enskild arts livsmiljö eller livsmiljöer.  
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4.2.3 Bedömning av orsakssamband 

Människan påverkar habitat och livsmiljöer i skogen och har gjort det över lång tid. Sverige har 

en lång historia av att utvinna naturresurser från skogen. Själva brukandet, intensiteten i brukandet 

och de former av brukande som används, är det som har störst påverkan på habitat och livsmiljöer. 

Industrialismens genombrott utgör en gräns mellan extensivt och intensivt nyttjande. Fäbodbruk, 

skogsbete och skötsel av lövängar bidrog till höga naturvärden. Skogsavverkning till följd av 

järnbrukens framväxt och därefter skogsbruk för att försörja skogsindustrin har haft motsatt verkan 

och har i stor utsträckning lett till de relativt ensartade skogar vi har idag. Dagens skogsbruk har 

stor påverkan på habitat och livsmiljöer i skogen samt sjöar och vattendrag i eller i anslutning till 

skogen. Upptag av stora trakthyggen, etablering av ensartade skogar och försämrad konnektivitet 

innebär förlust av habitat och livsmiljöer. Intensivt skogsbruk påverkar även markkemin med 

effekter me ekosystemen i marken. Även luftföroreningar och klimatförändringarna har betydelse 

(Skogsstyrelsen, 2017). Den ovan nämnda norska statusrapporten belyser tydligt skillnaderna 

mellan ensartade produktionsskogar och naturskogar med avseende på habitat och livsmiljöer 

(Framstad m.fl. 2021). Både i Norge och Sverige präglas skogslandskapet av produktionsskog. 

Rapporten beskriver också hur förlust av mosaiken av habitat och livsmiljöer gynnar etablering av 

generalister med lägre habitatkrav. 

En central del i arbetet för att minska förlusten av habitat och livsmiljöer är att följa upp och mäta 

tröskelvärden för hur stor del av skogsarternas livsmiljöer som krävs för att arterna ska leva kvar 

i livskraftiga populationer. Det finns skilda åsikter från forskare kring hur höga tröskelvärden som 

behövs. Vissa menar att minst 20 procent av livsmiljöerna behöver bevaras (Angelstam, 2010), 

medan andra menar att 50 procent krävs för att långsiktigt säkra livskraftiga habitat och livsmiljöer 

(Wilson, 2016). Det är dock viktigt att också fokusera på kvalitet, konnektivitet och 

representativitet för bevarande. Nya brist- och behovsanalyser behövs för att precisera det faktiska 

skyddsbehovet. I sammanhanget kan också nämnas den så kallade utdöendeskulden där arter lever 

kvar en tid efter det att deras habitat har förlorat de kvaliteter som behövs för att arterna ska kunna 

fortleva långsiktigt (Hanski, 2000).  

Död ved i skogen är en central livsmiljö för en mängd arter i skogen. Mätningar som har gjorts 

visar att den mängden död ved i landets skogar har ökat sedan man började mäta i början på 90-

talet. Dock har den största delen av den hårda döda ved som uppkommit, gjort det till följd av 

stormar de senaste decennierna. Stormen Gudrun år 2005 är ett sådant exempel. Vidare visar 

resultat från empiriska studier att andelen död ved utanför skyddade områden endast är en tiondel 

så stor. Därmed har skogspolitiken inte haft så stor påverkan på att lyckas öka mängden död ved 

(Jonsson m.fl. 2016).  

En annan orsak till förlust av habitat och livsmiljöer är den effektiva bekämpningen av skogsbrand 

som är en naturlig störningsregim i boreala skogar (Framstad m.fl., 2021).  
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4.3 Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar  

Naturlig kontroll av skadedjur och insekter innebär skogens egen förmåga till att hålla nere bestånd 

av skadedjur och stå emot angrepp av svampar eller andra patogener. Skogsstyrelsen (2017) 

beskriver att i ett vidsträckt naturlandskap har skogens ekosystem en förmåga att hamna i en sorts 

terrorbalans där dominans naturligt motverkas. Att skogen själv kan skapa balans och bli 

motståndskraftig är en mycket viktig ekosystemtjänst och kopplar starkt till flera andra 

ekosystemtjänster. Bland annat är uttag av skogens resurser i form av till exempel virke och föda 

starkt kopplat till förmågan att hålla nere skador från skadedjur och sjukdomar. Vid exempelvis en 

utbredd sjukdomsspridning inom en trädpopulation går stora ekonomiska värden förlorade och 

flera andra stödjande och reglerande tjänster kan påverkas negativt. Skogens egen förmåga att 

reglera och kontrollera utbredningen av skadedjur är starkt kopplad till biologisk mångfald på alla 

skalnivåer. Nulägesanalysen kommer diskutera betydelsen av ekosystemtjänsten “naturlig kontroll 

av skadedjur och sjukdomar” för samhället i stort, grunden till varför ekosystemtjänsten inte 

bedöms uppnå tillräcklig status samt kartlägga relevanta orsakssamband.  

4.3.1 Definition och betydelse för samhället/människan 

Mekanismerna bakom fungerande naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar är många och 

skadedjursbilden samt förutsättningar för till exempel spridning av sjukdomar beror på en rad 

faktorer. Lokala förutsättningar, förändringar i mikro- och makroklimat samt olika former av 

mänsklig påverkan från till exempel skogsbruk och friluftsliv kan påverka skogens egen 

motståndskraft. Ekosystemtjänsten bör betraktas som en reglerande tjänst och de reglerande 

mekanismerna kan påverkas både positivt och negativt av mänsklig aktivitet. Ekosystemtjänstens 

värde ligger i upprätthållandet av en naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar som vidare 

stödjer andra viktiga ekosystemtjänster. Om den naturliga kontrollen av skadedjur och sjukdomar 

fungerar har den stor positiv betydelse för skogsbruket. Att skogen naturligt reglerar skadedjur och 

sjukdomar innebär ett minskat behov av att genomföra andra bekämpningsåtgärder. Samtidigt kan 

mänsklig aktivitet hindra eller störa skogens egen förmåga till naturlig kontroll.  

Skogsstyrelsen (2017) beskriver tre exempel på mekanismer som kan påverka en naturlig kontroll 

av skadedjur och sjukdomar: kemiska, beteendemässiga och populationsdynamiska. Kemiska 

mekanismer handlar om en växts kemiska försvar (till exempel genom doft eller smak) som har en 

avskräckande effekt gentemot skadedjur. Beteendemässiga mekanismer kan vara anpassningar i 

till exempel blomningsmönster eller en naturlig oregelbundenhet i fröspridningen som missgynnar 

skadedjurens förutsättningar att etablera sig. Populationsdynamiska mekanismer är sådana som 

kopplar till populationer av naturliga fienden till skadedjur. Det handlar bland annat om att reglera 

förutsättningar för att naturliga fiender till skadedjuren ska kunna etablera sig i området och skapa 

en naturlig balans. Skogsstyrelsens (2017) rapport om skogens ekosystemtjänster är inte särskilt 

ingående vad gäller mekanismer kring skogens naturliga kontroll av sjukdomar. Man vet till 

exempel att vissa trädarter och -släkten har en högre motståndskraft men inte fullt ut vilka 

mekanismer som styr. Vår bedömning är att kunskapläget kring trädsjukdomar och den naturliga 

regleringen av dem är ojämt även om det är ett aktuellt och prioriterat forskningsämne.  
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4.3.2 Nuvarande status 

Ekosystemtjänsten “naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar” bedöms av Skogsstyrelsen 

(2017) inte uppnå tillräckligt god status i dagsläget. Motiveringen för bedömningen av 

ekosystemtjänstens status är följande: 

“Statusen på denna ekosystemtjänst bedöms som otillräcklig på grund av att nästan 

hela Sveriges skogsmarksareal är ett sedan mycket länge brukat kulturlandskap. I 

Sverige är resterna av det ursprungliga naturlandskapet mycket små och 

fragmenterade. Detta innebär att endast en mycket liten del av dessa rester kan 

förväntas ha lika bra självreglerande förmåga som ett obrutet naturlandskap.” (s. 61) 

Metoden för bedömningen av ekosystemtjänstens status är något problematisk i termer av 

mätbarhet. Ekosystemtjänstens status har en nära, men inte direkt, koppling till arealen skogsmark 

som förvaltas utifrån andra mål än snabb och hög virkestillväxt. Förutsatt att ekosystemtjänstens 

status bedöms utifrån detta kriterium är möjligheten att förbättra statusen beroende av åtgärder 

som främjar funktionella ekosystem med hög biologisk mångfald, något som kommer att 

diskuteras vidare i analysen. Det hindrar inte att bedömningen av orsakssamband, åtgärder och 

styrmedelsförslag även kommer in på mer direkta förbättringar av förutsättningarna för 

ekosystemtjänsten.  

4.3.3 Bedömning av orsakssamband 

Mänsklig aktivitet som ligger till grund för bristen i ekosystemtjänstens status är i huvudsak fysisk 

påverkan på habitat. Dessa aktiviteter kan vara bland annat avverkning, hantering av virke, 

transporter och andra metoder kopplat till skogsbruk. Till exempel påverkar upptag av trakthyggen 

spridningen av stoft och svampsporer till den kringliggande vegetationen, en mycket viktig faktor 

i spridningen av sjukdomar och röta (Skogsstyrelsen, 2009).  

Fysisk påverkan på bland annat undervegetation och mikroflora har en betydande effekt på 

kontrollmekanismer. Ett flertal insekter, till exempel myrbaggen och styltflugan, är naturliga 

reglerare av skadedjur och sjukdomar (Skogsstyrelsen, 2021c). De är i stor utsträckning beroende 

av mikrohabitat i undervegetationen för att överleva och en fysisk påverkan på mikrohabitatet 

missgynnar förutsättningarna för insekterna att bidra till en balans i ekosystemet. En ytterligare 

aspekt kring den fysiska påverkan på undervegetation och mikrohabitat är att när mikrohabitatet 

påverkas eller förstörs försvinner arter som livnär sig på andra organismer som fungerar som 

naturliga vektorer. En vektor är en organism som för sjukdomar vidare men som inte aktivt 

framkallar en smitta. Om obalans i mikrohabitatet uppstår kan det gynna vektorarter och medföra 

att sjukdomar sprids mer effektivt i terrängen.  

En mer indirekt faktor för skogens förmåga att upprätthålla en naturlig kontroll av skadedjur och 

sjukdomar är pågående klimatförändringar. En förhöjd global medeltemperatur kan få effekter på 

bland annat mönster för nederbörd, extrema väderfenomen och förskjutning av klimatzoner. I 

förlängningen leder detta till ändrade förutsättningar för biotoper och mikrohabitat, något som kan 
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påverka ekosystemets förmåga till naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar, både positivt och 

negativt. Hur stora effekterna är beror på områdets förutsättningar och omfattningen av 

förändringarna. I nuläget finns inte mycket forskning kring kopplingen mellan skogens förmåga 

till naturlig kontroll och en förhöjd global medeltemperatur, men som tidigare identifierats har 

ekosystemtjänsten en nära koppling till biodiversitet och livsmiljöer.  

Om man vidare ska diskutera orsakssamband kring ekosystemtjänstens otillräckliga status bör 

åtgärder som gynnar naturlig kontroll övervägas, men framför allt bör fokus ligga på att kartlägga 

mänsklig aktivitet och den fysiska påverkan som missgynnar skogens egen förmåga att reglera 

skadedjur och insekter. Utifrån de orsakssamband som kan identifieras är den fysiska påverkan 

från skogsbruket och andra aktiviteter i skogen en dominerande faktor. En anledning till att 

ekosystemtjänsten inte uppnår en god status bedöms i grunden att ha att göra med 

intressekonflikter. Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar har potential att gynna 

skogsbruket och uttag av andra naturresurser. Samtidigt påverkar det storskaliga skogsbruket 

naturens förmåga till att kontrollera skadedjur och sjukdomar negativt. Orsakssambanden kring 

bristande naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar har nära koppling till statusen både för 

habitat och livsmiljöer och biologisk mångfald, vilket kommer diskuteras vidare i 

konsekvensbedömningen av utvalda styrmedel. 

5. IDENTIFIERING AV ÅTGÄRDER 

I denna del diskuteras vilka åtgärder som kan verka mot att förbättra ekosystemtjänsternas status 

baserat på de identifierade orsakssambanden. Gemensamt för de tre biodiversitetsrelaterade 

ekosystemtjänster som här analyseras är att de kopplar starkt till den fysiska miljön i skogen på 

landskapsnivå. Mekanismer som stödjer skogens egen kontroll av skadedjur och insekter knyter 

an till förutsättningarna för habitat och livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för balans i 

ekosystem och näringskedjor. Den biologiska mångfalden är en stödjande tjänst och en 

förutsättning för flera av skogens försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster.  

Den nuvarande svenska skogsbruksmodellen och den stora andelen relativt intensivt brukad skog 

i Sverige ses i dagsläget som en starkt drivande faktor i svårigheterna kring att uppnå en tillräckligt 

god status för naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar, habitat och livsmiljöer samt biologisk 

mångfald. I Sveriges senaste rödlista bedömdes totalt 21 740 arter, och av dessa klassades 2 249 

som hotade. Runt hälften av de rödlistade arterna återfinns i skogslandskapet. Artdatabanken 

identifierar skogsavverkning (skogslandskapet) och igenväxning (odlingslandskapet) som de 

viktigaste påverkansfaktorerna, även om klimatförändringar fått större betydelse under 2010-talet 

(Artdatabanken, 2020). Skogsbruksmetoder, mängden död ved, direkt fysisk påverkan vid 

avverkning och transporter samt fragmentering av skogsområden har identifierats som några av de 

främsta påverkansfaktorerna för ekosystemtjänsternas bristande status. Med hänsyn till den starka 

kopplingen mellan orsakssambanden för de tre ekosystemtjänsternas bristande status kommer de 

föreslagna åtgärderna vara av gemensam karaktär. Kartläggningen av orsakssamband har mynnat 

ut i ett antal åtgärder. Vår analys har valt ut och fokuserat på ett antal åtgärder som kan förbättra 
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ekosystemtjänsternas status. Denna lista är långt ifrån heltäckande; flera typer av åtgärder kan ha 

positiva effekter på ekosystemtjänsterna. 

Skydd, anpassad skötsel och återskapande 

o Utöka skyddet av områden, miljöer och strukturer med höga naturvärden och med 

beaktande av konnektivitet och representativitet. Skydda i synnerhet gammal skog 

och död ved som utgör habitat för många av skogens arter och växter.  

o Koppla samman skydd och miljöhänsyn med naturvårdande skötsel . 

o Ge visst utrymme åt kontrollerade skogsbränder i skogstyper där brand är en 

naturlig störningsfaktor. 

o Återskapa skog som liknar naturskogsartade eller hävdpräglade skogar. 

Åtgärder i skogsbruket 

Det behövs en helhetssyn kring skogsbruksmetoder för att främja mångfalden av skogens 

ekosystemtjänster. 

o Minska storleken på enskilda hyggen och den sammanlagda hyggesstorleken på 

landskapsnivå.  

o Gynna blandskogar med inslag av fler trädarter, inte minst lövträd, i olika 

åldersklasser för att och göra skogen mer motståndskraftig mot skadedjur och 

sjukdomar och öka markens bördighet. Ett varierat skogsbruk kan även gynna 

upplevelsevärden för skogsrekreation. 

o Minska användningen av stora maskiner i skogsbruket. 

o Minska fragmentering av skogsområden för att gynna arter med krav på stora 

livsmiljöer och arters möjlighet att spridas över skogsområden. 

o Gynna löv- och ädellövskog genom gallring. Att gynna löv- och ädellövskog kan 

också skapa förhöjda upplevelsevärden i skogen. 

o Öka ljusinsläppet för att skapa förutsättningar för mikrohabitat i undervegetationen. 

o Forsla bort skadat virke när det behövs för att minska den direkta spridningen av 

skadedjur och sjukdomar men sträva i övrigt efter att öka inslaget av olika kvaliteter 

av död ved.  

Strategier och handlingsplaner 

o Utveckla och genomför handlingsplaner för allsidig och långsiktigt uthållig 

förvaltning av skogsområden.  

o Övervaka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsområden för att 

löpande kunna utveckla och uppdatera befintliga handlingsplaner. 
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Forskning och utveckling 

o Satsa på forskning och teknisk utveckling som kan leda till minskad negativ fysisk 

påverkan i skogar som företrädesvis förvaltas med inriktning mot skogsproduktion. 

o Etablera jämförande forskning av liknande skogar under olika förhållanden för att 

avgöra vilka aspekter som kan förbättras för att gynna ekosystemtjänster med 

otillräcklig status. 

6. BEFINTLIGA STYRMEDEL 

I Skogsstyrelsens rapport om ekosystemtjänsternas status från 2017 beskrivs styrmedel och 

åtgärder som främjar och påverkar ekosystemtjänster. Åtgärderna delas upp i (1) lagstiftning och 

tillsyn, (2) rådgivning och information, (3) kunskapsuppbyggnad och utveckling samt (4) 

ekonomisk stöd (Skogsstyrelsen, 2017). Vår beskrivning nedan är inte uttömmande men utgör en 

överblick av de mest betydelsefulla styrmedlen. 

Lagstiftning och tillsyn 

Genom tillsyn säkerställer Skogsstyrelsen att skogsvårdslagstiftningen och de delar av 

miljölagstiftningen som berör skogen följs. Länsstyrelsen utövar tillsyn över formellt skyddade 

områden enligt miljöbalken. De krav som finns i skogsvårdslagen rör främst försörjande och 

reglerande ekosystemtjänster. När skogsvårdslagens krav inte efterlevs har Skogsstyrelsen har 

Skogsstyrelsen bemyndigande att förelägga att erforderlig hänsyn tas (Skogsstyrelsen, 2017). 

Enligt 30 § i skogsvårdslagen ska skogsbruket ta hänsyn både till naturvärden och 

kulturmiljövärden. Otillräcklig miljöhänsyn är en anledning till den otillräckliga statusen för 

skogens biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster (Regeringskansliet, 2014). Ekosystem svarar 

långsamt på förändringar, vilket betyder att det tar lång tid att se effekterna av olika åtgärder. 

Skogsstyrelsen kan skydda skog med höga naturvärden genom att inrätta biotopskydd eller 

upprätta naturvårdsavtal med markägare. Naturreservat kan inrättas av länsstyrelserna.  

Rådgivning och information 

Denna del av myndigheternas ansvar innebär att ge rådgivning och förmedla kunskap så att 

skogsägare kan fatta underbyggda beslut och leva upp till sin del av sektorsansvaret. Målbilderna 

för god miljöhänsyn tas fram i samverkan inom skogssektorn (Skogsstyrelsen, 2017).  

Regeringen har lyft behovet av att använda en bredare palett av skötselmetoder, som främjar en 

mer variationsrik skog och dess ekosystemtjänster (KSLA, 2019). Från 2020 finns det statistik för 

hyggesfritt skogsbruk med exempel på olika former för hyggesfria metoder. Resultaten från 

undersökningar visar att år 2020 sköttes omkring 600 00 hektar med hyggesfria metoder. 

(Statistiska meddelanden från Skogsstyrelsen, 2020). 
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Kunskapsuppbyggnad och utveckling 

Kunskapsuppbyggnad och utveckling syftar till ett övergripande arbete av gemensamma målbilder 

för god miljöhänsyn. Detta är ett långsiktigt, fortlöpande arbete i ständig utveckling. Målbilderna 

kopplar till alla reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster (Skogsstyrelsen, 2017).  

Regeringen har gett SLU i uppdrag att förbättra kunskapen kring hur skogen påverkas av 

mångbruk, det vill säga när skogen används både för skogsproduktion och andra syften. Ett av 

skälen som ligger till grund för uppdraget är att mångbruk ska främja den biologiska mångfalden 

i skogen. Här spelar målbilderna en viktig roll som kunskapsunderlag vid olika former för 

skogbruk (KSLA, 2019).  

Ekonomiskt stöd 

Skogsstyrelsen har olika former av stöd att erbjuda för att genomföra åtgärder (Skogsstyrelsen, 

2017): stöd för åtgärder för natur och kultur (Nokås), stöd för ädellövskog och stöd inom ramen 

för landsbygdsprogrammet. Inom Nokås kan ägare av skogsmark få stöd exempelvis för 

naturvårdsbrännning, anläggning av våtmarker, plantering av lövskog och främjandet av hotade 

arter. Stöd kan sökas för mellan 50 och 70 procent av kostnaderna för genomförandet av åtgärderna 

(Skogsstyrelsen, 2021d). Ädellövstödet kan sökas för återväxtåtgärder och röjning som värnar 

ädellövskogen. Åtgärder inkluderar bland annat markberedning, material och plantering, och 

finansiering varierar mellan 60 och 80 procent av godkända kostnader (Skogsstyrelsen, 2021e). 

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet kan man få stöd för “Skogens miljövärden” som syftar 

till direkta åtgärder för att främja bland annat biologisk mångfald. Exempel på stödberättigade 

åtgärder är skapande av våtmarker, naturvårdsbränning och gallring av lövrik skog samt åtgärder 

kopplade till ädellövsskog. Stöd för att restaurera våtmarker finns också via Naturvårdsverkets så 

kallade LONA-bidrag för lokala naturvårdssatsningar.  

Markägare får också ersättning från staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna för formellt 

skydd av skog.  

Brister och kritik av befintliga styrmedel 

Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvalitetsmålen (2021) visar att de styrmedel som syftar till 

att skydda och utveckla skogens biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster behöver stärkas. 

Mycket arbete har gjorts för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket, men trenden för levande 

skogar är trots det negativ.  

Enligt Sveriges rapportering till EU av bevarandestatus för biologisk mångfald krävs mer formellt 

skydd av skogar för att undvika att naturtypsklassade skogar i alla regioner i landet fortsätter att 

avverkas i ohållbar utsträckning (Naturvårdsverket, 2020).  

Kritik mot Skogsvårdslagen har bland annat förts från Naturskyddsföreningen (2018) för att den 

inte kan hantera förvaltning av skogar på landskapsnivå. Brist på incitament att samplanera över 

fastighetsgränser försvårar möjligheterna till helhetssyn.  
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Enligt Naturskyddsföreningen (2018) leder otydligheter i skogsvårdslagens hänsynsparagraf (30 

§) till otillräcklig miljöhänsyn. Naturskyddsföreningen uppfattar att lagstiftningen saknar absoluta 

hänsynskrav och att det i praktiken är omöjligt att lagföra överträdelser mot hänsynsparagrafen 

såvida inte Skogsstyrelsen först beslutar om förbud eller föreläggande. Naturskyddsföreningen 

pekar på att en skogsbrukare som i samband med skogsbruksåtgärder till exempel kör sönder ett 

vattendrag och orsakar skadlig slamutförsel inte anses ha brutit mot lagstiftningen såvida inte 

Skogsstyrelsen på förhand beslutat om förbud om att inte skada vattendraget. Skogsbrukets 

målbilder för miljöhänsyn är tydligare i sina beskrivningar av vilken hänsyn som bör tas i samband 

med avverkningar, men dessa bygger helt och hållet på att markägare frivilligt väljer att ta den 

hänsyn som beskrivs i målbilderna. Naturskyddsföreningen (2018) uppfattar vidare att det saknas 

en samlad uppslutning bland skogsägare bakom målbilderna och att detta är följdriktigt. En senare 

utvärdering av målbildsarbetet, utförd av Sweco, har dock visat att målbilderna haft positiv effekt 

för skogsbrukets miljöarbete, men att ytterligare arbete behövs (Skogsstyrelsen, 2021f). 

Naturskyddsföreningen (2018) riktar också kritik mot statliga Sveaskog som äger nästan en 

femtedel av landets skogar men som i egenskap av vinstdrivande bolag inte alltid kan prioritera 

miljömålen framför produktionsmålen. Det har gett upphov till kritik från allmänheten. 

7. HINDER FÖR GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDER 

Utifrån genomgången ovan beskriver vi i det här kapitlet de huvudsakliga marknadsmisslyckanden 

som existerar idag och som är en orsak till den otillräckliga statusen för de tre 

biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som är fokus för den här rapporten.  

Skogen är onekligen en källa till mål- och intressekonflikter. Nedan beskrivs också de 

huvudsakliga målkonflikter och intressekonflikter som existerar kring skogsbruket idag. I dagligt 

bruk kan det vara svårt att skilja på mål- och intressekonflikt som ofta flyter ihop. I denna rapport 

avses målkonflikt en konflikt relaterat uppsatta samhällsmål medan en intressekonflikt uppstår 

mellan samhällsintressen i vidare bemärkelse.  

De negativa externaliteter som uppstår från produktion och konsumtion av skogens råvaror fångas 

till stor del inte upp av marknaden och därmed ligger aktivitetsnivån på en suboptimal nivå utifrån 

ett samhällsperspektiv. Ett sätt att hantera de negativa effekter som skogsbruket har på de 

biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna är att internalisera samhällskostnaderna och på så sätt 

fånga upp dem på marknaden. En orsak till att externaliteterna inte fångas upp av marknaden i 

nuläget är att varken konsumenter eller säljare har fullständig information om de negativa effekter 

som virkesproduktionen medför på miljön. Betalningsviljan för de biodiversitetsrelaterade 

ekosystemtjänsterna behöver synliggöras för att nå ett samhällsekonomiskt optimalt tillstånd. 

Vikten av att internalisera externa effekter framhävs exempelvis av Bostedt och Brännlund (2022). 

Idag finns flera hinder för att internalisera och därmed synliggöra värdet av ekosystemtjänster 

andra än de som redan handlas på marknaden.  
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Framtidens skogsbruk behöver anta en rad utmaningar för att dels förhålla sig till den pågående 

klimat- och biodiversitetskrisen, dels den ökade efterfrågan på förnybara resurser. Nuvarande 

svenska affärsmodell som bygger på trakthyggesbruk behöver inte vara den enda möjliga 

modellen. Dagens ekonomiska system premierar maximering av virkestillväxt vilket kräver 

antingen ständigt större uttag av naturresurser eller effektivisering av resursanvändningen för att 

ekonomin ska kunna växa. Istället skulle utgångspunkten i större utsträckning behöva vara en mer 

cirkulär ekonomi för att säkerställa vår välfärd och livskvalitet över tid. Utifrån detta synsätt måste 

hänsyn tas till att det finns ett miljömässig tak för hur stor belastning skogens ekosystem kan klara. 

Ett överskridande av detta tak skulle innebära att de samhällsekonomiska kostnaderna blir 

oöverstigliga, med stora negativa effekter på människors välfärd. De ekosystemtjänster som inte 

direkt bidrar till aktiviteterna produktion och konsumtion (som syns i BNP), framförallt stödjande 

och reglerande ekosystemtjänster, behöver på ett mer systematiskt sätt integreras i ekonomiska 

överväganden och utformning av styrmedel för att nå en samhällsekonomisk optimal allokering 

av skogsresursen. 

7.1 Målkonflikter 

Sverige har en lång tradition av skogsbruk, som bidrar med virkesråvara till industrin. På senare 

tid har biobränsle från skogen allt mer lyfts som resurs som kan ersätta fossila bränslen. Samtidigt 

som många ekosystemtjänster påverkas negativt av skogsbruk, är det viktigt att inse att 

produktionen av råvaror i sig är en nyttig ekosystemtjänst som skogen tillhandahåller. Här finns 

alltså en potentiell konflikt mellan ekosystemtjänster. 

För att statusen på de tre ekosystemtjänsterna “Biologisk mångfald”, “Habitat och Livsmiljöer” 

och “Naturlig kontroll av skadedjur ska bli god behöver skogsbruket i högre grad förhålla sig till 

de premisser som gäller för funktionella ekosystem med höga naturvärden. De två jämställda 

målen för skogsbruket, produktion och miljö, har sedan införandet 1993 förlitat sig på principen 

frihet under ansvar. Men för att förbättra statusen på de tre ekosystemtjänsterna krävs långsiktigt 

skydd inklusive naturvårdande skötsel och mer miljöhänsyn i den brukade skogen.  

I Skogsnäringens “Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” står det att branschens vision innefattar 

en omställning av hela samhället till en biobaserad ekonomi (Skogsindustrierna, 2018). 

Skogsnäringen bidrar till klimatarbetet genom en växande bioekonomi. Genom att ersätta fossila 

produkter med biobaserade produkter ska skogsnäringen öka klimatnyttan och konkurrenskraften 

genom tillväxt i bioekonomin. Målsättningen är ökad efterfrågan skogsråvara och produkter 

baserade på dessa, inklusive nya biobaserade produkter. Det framgår tydligt från färdplanen att 

fokus är klimatet och minskade växthusgasutsläpp, vilket är en viktig och avgörande del i 

hållbarhetsarbetet. Men fortsatt ökad tillväxt i skogsnäringen kommer med största sannolikhet gå 

ut över bland annat stödjande och reglerande ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, habitat 

och livsmiljöer samt naturlig kontroll av skadedjur. Det är avgörande för samhällets framtida 

välfärd att frågor om klimat och biologisk mångfald inte hantertas separat. Detta lyfts gemensamt 

av IPBES och IPCC (2021) som bland annat påtalar att snabba lösningar för kolinbindning i 

biomassa är ett hot mot biologisk mångfald, vilket kan få både skadliga och dyra följdeffekter på 
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vår hälsa och välfärd. Här måste en kombination av åtgärder implementeras för att bromsa global 

uppvärmning och förlust av biodiversitet.  

Staten ansvarar för att följa miljötillståndet i landets skogar. Vart sjunde år redovisar 

Naturvårdsverket med stöd av Artdatabanken statusen på landets naturtyper till EU enligt 

livsmiljödirektivet. Kunskapsunderlag behövs både för att skogsbruket ska kunna ta sin del av 

sektorsansvaret och för att myndigheterna ska kunna förvalta formellt skyddad natur. Anslagen för 

miljöövervakningen varierar mellan mandatperioder vilket skapar instabilitet i systemet.  

I juli 2021 kom EU-kommissionen ut med en ny skogsstrategi som sätter riktlinjerna för hela EU 

(Europeiska kommissionen, 2021). Strategin visar att EU vill ta ett helhetsgrepp kring skogsbruket 

och få större inflytande över varje enskilt medlemsland. Fokus för strategin är tydligt riktad mot 

bevarande av biologisk mångfald. Enligt strategin ska skog med höga naturvärden skyddas. I 

produktionsskogen ska bruket av kalhyggen och tunga maskiner minimeras. Strategin drar åt ett 

annat håll än den svenska skogspolitiken och kan få stora ekonomiska konsekvenser. 

7.2 Intressekonflikter  

Naturskyddsföreningen menar i en statusrapport över den svenska skogen (2016) att de statligt 

ägda skogarna i väsentligt större utsträckning bör användas för att skydda skogar med höga 

naturvärden. Naturskyddsföreningen anser vidare att ägardirektiven för Sveaskog måste styra i 

riktning mot mer miljöhänsyn i de brukade skogarna och skydd av skogar med höga naturvärden. 

Statliga skogsägare kan också i högre grad erbjuda enskilda privata skogsägare att byta produktiv 

skogsmark med höga naturvärden mot produktiv skogsmark med lägre naturvärden. Därtill 

framhåller Naturskyddsföreningen möjligheterna att återskapa eller restaurera naturvärden och 

utveckla att hyggesfria metoder på skogsmark som ägs av staten. Slutligen föreslår 

Naturskyddsföreningen att justera incitamentstrukturen genom att sänka avkastningskravet för 

Sveaskog.  

Skogen genererar många nyttor för samhället, men det är få som synliggjorts i kvantitativ mening 

i debatten om skogen. Men diskussioner kring mångbruk för att främja variationen av nyttor har 

fått mer plats på sistone. Här syftas främst på andra nyttor än de som produktion av timmer ger. 

Sverige har de facto en lång tradition av att nyttja skogen till annat än uttag av skogsråvara. Skogen 

ger som bekant bär och svamp, upplevelser, jakt och är av essentiell betydelse för rennäringen. 

Det som tillkommit i debatten på senare tid är den outnyttjade potential som är knuten till dessa 

kvaliteter, som till viss del står i direkt konflikt med skogsbruket (jfr KSLA, 2019). 

Det höga produktions- och konsumtionsberoendet av skogsråvara står i vägen för långsiktigt 

bevarande av skogen och dess stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Ur 

företagsekonomisk synvinkel är ett produktionsinriktat ägande ofta att föredra framför ett 

naturvårdsinriktat dito även om det sistnämnda kan vara mer lönsamt ur samhällsekonomisk 

synvinkel. Exempelvis har Tyrväinen m.fl. (2021) visat att en stor del av skogsägarna i Finland är 

positiva till alternativt nyttjande av skogen ifall de ekonomiska kostnaderna kunde täckas. Detta 

skulle kunna vara intressant att undersöka i Sverige.  
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8. FÖRSLAG PÅ MÖJLIGA STYRMEDEL 

De tre ekosystemtjänster som analyseras i denna studie, ”biologisk mångfald”, ”habitat och 

livsmiljöer” och ”naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar”, är tätt sammanlänkade. Vi 

hanterar dem därför samfällt i diskussionen av styrmedel.  

För att höja statusen på ekosystemtjänsterna i fråga krävs förändringar, både kopplat till hur skogen 

brukas och hur man vistas i skogen. Den svenska skogsbruksmodellen med trakthyggesbruk har 

totalt sett en negativ påverkan på biodiversitetsinriktade ekosystemtjänster. Förändrade 

incitamentsstrukturer är nödvändigt för att bryta mönstret. I det ingår såväl regelutveckling och 

tillsyn som rådgivning och naturguidning. En rad studier har redan belyst hur dessa styrmedel 

behöver och kan utvecklas (Naturvårdsverket, 2021; Skogsstyrelsen, 2015; Regeringskansliet, 

2014; Naturskyddsföreningen, 2018). Ansvarstagande och tydliggörande av roller mellan 

myndigheter och skogsägare är också något som har lyfts fram.  

De styrmedelsförslag som vi har valt ut för vidare analys har stöd i hinderanalysen (kap. 7) och 

ska bidra till att få till stånd åtgärdsförslagen för förbättrad status för alla tre ekosystemtjänster 

(kap. 5). Styrmedelsförslagen adresserar incitamentskapande åtgärder som långsiktigt kan 

utveckla och bevara funktionella skogekosystem med hög biologisk mångfald. Fokus i 

styrmedelsförslagen ligger generellt på mindre utforskade styrmedel som är oprövade i 

skogspolitiken och som både har direkt och indirekt påverkan på ekosystemtjänsterna. Vissa 

styrmedel syftar till att skapa ekonomiska incitament och andra till att möjliggöra finansiering av 

sådana incitament. I detta kapitel ger vi en kort introduktion till olika styrmedelsförslag. I nästa 

kapitel (9) konkretiserar vi beskrivningarna och konsekvensbedömer ett urval av dem. 

8.1 Incitament för bevarande av skog  

Incitament för bevarande av skog kan utvecklas på olika sätt. Vi tänker oss dels en direkt variant 

utifrån handel med naturvärden och en indirekt variant via kolinlagring genom subventionering 

och avgifter.  

Handel med naturvärden 

Länsstyrelserna inventerar, klassificerar och bedömer naturvärden över hela landet. Värderingen 

av naturvärdena görs objektsvis, men väger samtidigt in parametrar på landskapsnivå såsom grön 

infrastruktur och konnektivitet. Naturvärdesinventeringarna skulle kunna användas som en proxy2 

för biologisk mångfald för att ge en indikation på naturmiljön i ett skogsområde, som därmed 

internaliserar delar av de externaliteter som uppstår till följd av skogsbruk. 

Här skulle ett handelssystem för naturvärden kunna leda till att förlust av biologisk mångfald 

visualiseras genom ett pris och att det därmed innebär en kostnad och det omvända att bevarande 

av biologisk mångfald genererar en intäkt. Ett sådant handelssystem skulle likna befintliga 

handelssystem för koldioxidutsläpp, exempelvis EU-ETS. Systemet skulle bevara friheten för 

 
2 En proxy är ett alternativt mätvärde som man vet har en relation till det man egentligen vill mäta, men 

av olika anledningar inte kan. 
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skogsägare att på det mest kostnadseffektiva sättet bidra till att skydda eller utveckla områden av 

betydelse för naturvården. Rätt utformat skulle systemet leda till att mark med potentiella 

naturvårdskvaliteter blir en attraktiv handelsvara. 

Att internalisera den negativa påverkan från intensivt skogsbruk kan ha positiva effekter genom 

att öka medvetenheten hos både konsumenter och företag om biologisk mångfald och andra 

ekosystemtjänster. Förfarandet kan också göra det lättare att bevaka och följa utvecklingen över 

tid. Dock bedömer vi att detta styrmedel är svårt att implementera i praktiken idag eftersom vi ser 

svårigheter i att mäta och jämföra biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster i olika 

områden. 

Incitamentstruktur för kolinlagring 

Utsläppshandeln för koldioxidutsläpp har inneburit ett stort kliv framåt på klimatpolicyområdet, 

då systemet möjliggör kostnadseffektiva åtgärder samtidigt som det inte innebär förbud. Systemet 

har bidragit till att koldioxid har blivit en handelsvara med ett marknadspris. EU har dessutom 

föreslagit en breddning av klimatpolitiken, genom att revidera LULUCF-förordningen som är den 

förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid från skog och mark. EU-kommissionen har 

föreslagit nationella mål för kolinlagring (Regeringskansliet, 2020). Det gör att LULUCF-sektorn 

i betydligt högre grad än idag, måste öka nettoupptaget av koldioxid och incitamentsstrukturen i 

Sverige måste förändras. De nya förslagen från EU är i konflikt med dagens nationella 

klimatpolitik som främjar användningen av biomassa (Konjunkturinstitutet, 2021).  

Då ekosystemtjänsterna som analyseras i denna rapport enligt vår uppfattning är svåra att prissätta 

på grund av bristande mätmetoder och stora variationer i olika naturmiljöer, skulle istället 

koldioxidekvivalenter kunna användas som en proxy-handelsvara. Istället för att handla med 

utsläppsrätter för koldioxidutsläpp skulle koldioxidupptag kunna subventioneras. Subventionen 

skulle ge skogsägaren intäkter för bevarande av eller tillväxt av skog. Subventionerna skulle vara 

baserade på hur lång tid kolet varit bunden i skogen; ju längre tid kolet är bundet, desto högre 

intäkter. Ett sådant system skulle skapa incitament för större och längre inlagring av kol i skogen, 

genom att låta skogen stå. Äldre skog korrelerar ofta med bättre status för de tre 

biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna som vi behandlar i den här rapporten. Detta skulle ha 

stor betydelse i närtid då såväl ekosystemtjänsternas förbättrade status som upptag och lagring av 

koldioxid är brådskande (Konjunkturinstitutet, 2021).  

IPBES och IPCC (2021) diskuterar hur bevarande av skog och undvikande av intensivt 

produktionsskogsbruk främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rapportförfattarna 

menar att stor användning av bioenergi och stor utbredning av intensivskogsbruk för att minska de 

fossila utsläppen kan ha motsatt effekt för biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster. Även om 

skogsråvara används för att ersätta fossila produkter och avverkad skog återplanteras innebär 

skogsbruket en nettoförlust av koldioxid i det korta tidsperspektivet givet omloppstider på 50–100 

år.  



  

Ekosystemtjänster i skogen | 28 

I den fortsatta konsekvensbedömningen (kap. 9) utreder vi detta styrmedels möjligheter att bidra 

till att skog med potentiella naturvårdskvaliteter får stå över längre tid. Att vi ser det som 

meningsfullt att gå vidare med detta indirekta styrmedel för bevarande av biologisk mångfald beror 

blanda annat på att koldioxid redan är en etablerad handelsvara för utsläpp, samt att 

klimatlagstiftningen på EU-nivå går mot en riktning som innebär att ökad kolinglagring kan bli 

bindande på nationell nivå.  

8.2 Omvänd auktion 

Omvänd auktionering är i detta sammanhang ett alternativ till fördelning av medel för 

miljöförbättrande åtgärder. Styrmedlet förutsätter att det finns avsatta medel för att genomföra 

åtgärder samt att det finns aktörer med möjligheter och relevant kompetens. Vid ett 

upphandlingsförfarande är de privata utförarnas kostnader för att genomföra åtgärder inte helt 

transparenta för den offentliga beställaren och kan variera mellan olika aktörer. Från ett 

samhällsperspektiv finns intresse av att allokera de gemensamma resurserna både målinriktat och 

med hög grad av effektivitet. Om man utgår från att aktörers kostnader för att genomföra specifika 

miljöförbättrande åtgärder är okända för allmänheten är allokeringen av medel problematisk när 

en förutbestämd ersättningsnivå behöver sättas. En förutbestämd ersättningsnivå kommer innebära 

att några aktörer får ersättning som överstiger de faktiska kostnaderna för åtgärderna medan andra 

aktörer inte har möjlighet att genomföra åtgärder om ersättningen inte höjs.  

Ett auktioneringsförfarande, eller så kallad omvänd auktion, har potential att synliggöra aktörernas 

kostnader och låta åtgärder genomföras av de aktörer som har lägst kostnader för åtgärden. Den 

omvända auktionen innebär att specifika åtgärder eller tjänster upphandlas och att aktörerna lägger 

bud på ersättningsnivå för att genomföra de specificerade åtgärderna. Givet effektiva 

marknadsförhållanden förväntas den aktör som har lägst kostnader också erbjuda lägsta 

ersättningsnivå i sitt auktionsbud. För att processen ska fungera effektivt krävs att marknaden 

(antal aktörer) är tillräckligt stor samt att kostnadsnivåerna är okända även mellan aktörer. 

Uppfylls inte dessa förutsättningar finns en risk för att aktörerna tillämpar spelteoretiska strategier, 

något som kan resultera i att resurserna inte allokeras så effektivt som möjligt.  

Naturvårdsverket (2014) diskuterar tre viktiga kriterier kring hur auktionering kan bedömas som 

styrmedel. Först diskuteras måluppfyllelse och styrmedlets potential att verka målinriktat och 

uppnå den avsedda effekten. Ett annat kriterium som diskuteras är budgeteffektivitet, vilket 

innebär att åtgärder eller mål uppnås till så låga statsfinansiella kostnader som möjligt eller att en 

bestämd budgetutgift allokeras till åtgärder med så hög miljönytta som möjligt. Slutligen 

diskuterar Naturvårdsverket (2014) kostnadseffektivitet, som handlar om att uppnå resultat eller 

genomföra åtgärder till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt.  

Energimyndigheten har fått i uppdrag att ansvara för stöd till bio-CCS-anläggningar genom att 

tillämpa omvänd auktion. En första omgång för utbetalning av stöd via omvänd auktion har 

planerats till slutet av 2022 (Regeringskansliet, 2021). I konsekvensbedömningen (avsnitt 9.2.2) 

diskuterar vi dessa och ytterligare perspektiv mer ingående.  
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8.3 Ekologisk kompensation 

Ekologisk kompensation är en metod för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan vid 

exploatering. När negativ påverkan är svår att undvika kan ekologisk kompensation tillämpas. 

Exploatören betalar då för genomförandet av åtgärder för att kompensera för skador som varken 

undviks eller restaureras. Styrmedlet kan exempelvis användas vid nybyggnation av 

samhällsinfrastruktur på tidigare skogsmark. Eftersom miljövärden påverkas av exploatering, åtar 

sig exploatören att bekosta kompensationsåtgärder, exempelvis genom att låta anlägga våtmarker 

i närheten, eller genom åtgärder som gynnar specifika arter. En övervägning av vilka förbättrande 

åtgärder som anses acceptabla för olika typer av skador kan bli nödvändigt, då det inte alltid 

kommer vara möjligt att genomföra förbättrande åtgärder som kompenserar för exakt samma 

skada. Genom att kompensera för de skador som uppstår kan exploatörer antingen sträva efter att 

nå noll nettoförlust eller att skapa en nettovinst. Att maximera effekten av åtgärder, prioritera 

närliggande placering av åtgärder, slå vakt om långsiktigt värdeskapande och att efterlikna 

förlorade biotoper är aspekter som brukar vara vägledande vid ekologisk kompensation. 

Skadelindringshierarkin placerar ekologisk kompensation som ett fjärde steg för exploatörer att 

sträva mot, efter att 1) undvika skadan, 2) minimera skadan och 3) återställa skadan (Nordström 

m.fl., 2021). Kompensation kan ske lagstyrt med utgångspunkt i miljöbalken, eller genom frivilliga 

åtaganden. Ekologisk kompensation används i dagsläget i relativt begränsad omfattning, men 

skulle kunna ha stor potential för att minska förlusterna av ekosystemtjänster vid exploatering. 

Kunskaper kring möjligheterna med ekologisk kompensation, effekter av styrmedlet och hur det 

kan implementeras har hittills varit begränsade. Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten finansierade 2018–2020 satsningar på att öka kunskaperna kring styrmedlet 

och hur det kan användas (Naturvårdsverket, 2021). Dessa projekt lett till forskning om 1) 

ekologisk kompensation inom kommunal planering (Jönsson m.fl., 2021), allmänhetens 

inställning till ekologisk kompensation (Hasselström & Cole, 2021) och analyser av olika modeller 

för kompensation (Kjeller m.fl, 2021a; Kjeller m,fl., 2021b; Söderqvist, 2021), 2) ekologisk 

kompensation inom jordbruk (Elofsson, m.fl, 2021), 3) ekologisk kompensation i kustmiljöer 

(Bergström m.fl., 2021), 4) effekterna av ekologisk kompensation (Öckinger m. fl., 2021), 5) etiska 

aspekter av ekologisk kompensation (Karlsson m.fl., 2021) samt 6) vikten av ekologiska kunskaper 

om ekologisk kompensation (Widenfalk m.fl., 2021a; Widenfalk m.fl., 2021b). 

8.4 Incitament för att främja naturturism 

Sverige har en lång tradition av skogsbruk där markägaren har incitament att bruka och förvalta 

skogen genom intäkter för timmer, massaved och bioenergi samt därutöver jakt och fiske. 

Markägaren har även tydlig äganderätt över sin skog. Det som saknas i Sverige, men som ses 

internationellt, är incitament och utvecklade marknader och affärsmodeller för reglerande och 

kulturella ekosystemtjänster (KSLA, 2014). Det kan då till exempel handla om att skapa 

upplevelse- och naturturismvärden. Svensk skogspolitik har en historik av att i första hand reglera 

brukandet av skogen och markägares rättigheter genom restriktioner, snarare än att skapa 

ekonomiska incitament för nya affärsmodeller genom fler mål för skogsskötseln med bredare 
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samhällsnytta. Exempel på detta skulle kunna vara att utveckla nya ekonomiska incitament som 

gör det lönsamt att främja biologisk mångfald som i sin tur kan gagna skogens upplevelsevärden 

(KSLA, 2019).  

Att vistas i skogen kostar ingenting, men upplevelsen är något som är av stort värde och inte minst 

av stor betydelse för vår hälsa och välfärd. Turister betalar för boende, mat och transporter, men 

själva upplevelserna i skogen är det sällan en prislapp på. Därmed finns det inte någon väletablerad 

marknad som kopplar ihop utbud och efterfrågan av skogens rekreationsvärde. Naturturism skulle 

här kunna bidra till värdeskapande. Det finns ingen global vedertagen definition som beskriver 

naturturism men i Sverige inbegriper vanligen naturturism det snävare begreppet ekoturism.3 Båda 

begreppen är hämtade från International Union for Conservation of Nature. Naturturism bör ses i 

en bredare kontext av landsbygdsutveckling generellt.  

Naturturism har utvecklingsmöjligheter i större områden där naturen får vara relativt orörd över 

tid. Sveaskog har sedan 2003 inrättat närmare 40 ekoparker som ett sätt att skydda skog och mark 

av särskild betydelse för den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet. Ekoparkerna är 

inte skyddade fullt ut; visst skogsbruk kan bedrivas på upp till halva arealen (Klang och Bergman, 

2019).  

Skyddet av biologisk mångfald i ekoparkerna kan stärkas genom utökad naturturism, som 

dessutom kan bidra med ekonomiska intäkter till lokalområdena vilket lyfts fram i en 

riksdagsmotion. Motionen röstades ned av näringsutskottet som i sitt betänkande dock påtalar 

ekoparkernas utvecklingspotential (Sveriges Riksdag, 2019).  

Styrmedel för naturturism innebär att staten skapar förutsättningar för att utveckla affärsmodeller 

inriktade mot tjänsteproduktion som komplement till skogsbruk inriktat mot produktion av 

virkesråvara. Staten har möjlighet att gå före med att utveckla mångbruk i sina skogar 

(Ekoturismföreningen, 2016).  

8.5 Miljömässigt ansvarsfull upphandling 

Att upphandla varor och tjänster utifrån miljömässiga och ekosystemtjänstbaserade kriterier kan 

fungera som ett mjukare alternativ till regleringar och bestämmelser. Att genomföra en 

miljömässigt ansvarsfull upphandling innebär att produkter, antingen offentligt eller på en privat 

marknad, upphandlas utifrån ett antal förutbestämda kriterier. Kriterierna kan vara av specifika 

eller av mer generell karaktär. Bredare kriterier kan ge producenten större utrymme för 

tillvägagångsätt för att uppfylla upphandlingskraven medan specifika kriterier skapar en högre 

grad av styrning. Offentlig upphandling är ett sedan länge beprövat styrmedel där kriterier kan 

tillämpas utifrån flera intressen. Att offentligt upphandla produkter och tjänster med miljömässiga 

krav är något som redan finns erfarenhet av, men trots det finns potential för att ändra både 

omfattning och inriktning i upphandlingen. Vi bedömer att miljömässigt ansvarsfull upphandling 

 
3 Enligt Naturturismföretagen (u.å) beskrivs naturturism som ”förflyttad konsumtion av aktiviteter, boende, 
måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum”. Ekoturism innebär ansvarsfullt 
vistande och resande i naturen och hjälper till att skydda naturmiljöer och välbefinnande hos lokalbefolkningen. 
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kan bidra till att sätta krav på produktens påverkan utifrån skogens förmåga att fortsätta leverera 

de biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som är i fokus för den här rapporten.  

Offentlig upphandling och privat upphandling skiljer sig åt på flera sätt. En grundläggande skillnad 

är att den offentliga upphandlingen syftar till att effektivt allokera offentliga medel och samtidigt 

ställa krav på produkten eller tjänsten utifrån förutbestämda kriterier. Upphandlingsprocessen ska 

säkerställa transparens och en viss grad av kostnadskontroll när offentliga medel spenderas. 

Upphandling i privat sektor drivs främst av företags och privatpersoners intresse av att skaffa sig 

en prisbild och sätta krav utifrån de egna målsättningarna. En miljömässigt ansvarsfull 

upphandling handlar om att ställa krav på produkter och tjänster utifrån ett samhällsekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv. Om incitamentsstrukturer skapas kommer företag och privatpersoner 

att ändra målsättningar och driva på en efterfrågan av produkter som är förenade med en lägre 

samhällsekonomisk kostnad. Upphandling kan fungera som ett verktyg för företag och 

privatpersoner att efterfråga produkter med hänsyn till viktiga kriterier men ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv blir den privata upphandlingen endast betydelsefull om företaget 

har egna incitament till att ställa miljömässiga krav. En myndighets roll i den privata 

upphandlingen skulle vara att facilitera upphandlingsnätverk där aktörer kan ta del av styrkan i att 

ställa gemensamma krav, få stöd i upphandlingsprocesser och ges möjlighet att samverka med 

andra aktörer.  

En miljömässigt ansvarsfull upphandling kan bidra till att ställa krav på skogsproduktens 

miljöpåverkan och skapa en efterfrågestyrd förändring i skogbrukets målsättningar och 

skötselmetoder. Utifrån de orsakssamband som har identifierats för ekosystemstjänsternas 

bristande status kan upphandlingskriterier utformas för att styra efterfrågan mot produkter med 

god hänsyn till ekosystemtjänsterna. Vi bedömer dock att detta styrmedel har lägre prioritet än 

flera av de andra styrmedlen som vi har tagit upp och valt att inte gått vidare med det i våra 

konsekvensanalyser.  

8.6 Ekosystemtjänstavgift 

Detta förslag till styrmedel bygger inte på tidigare litteratur utan är tänkt att fungerar som ett 

kreativt alternativ till mer traditionella styrmedel. Likt en public service-avgift skulle en 

ekosystemtjänstavgift eller allemansrättsavgift kunna finansiera en del av de nödvändiga åtgärder 

som krävs för att förvalta skog och annan natur utifrån långsiktigt hållbara perspektiv. 

Biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster kan betraktas som en kollektiv vara som hela samhället 

har nytta av och intresse av att bevara. Det skulle kunna motivera att en allmän 

ekosystemtjänstavgift införs och avgiften skulle kunna samla och “öronmmärka” medel för att 

upprätthålla en god status på ekosystemtjänsterna i fråga.  

En ren skatt kan fungera som ett ekonomiskt incitament och förskjuta marknadsjämvikter utifrån 

en kostnadsnivå som tar hänsyn till skador på miljön. Till skillnad från en enhetsbaserad skatt eller 

avgift (exempelvis koldioxidskatt) är inte mekanismen för en ekosystemtjänstavgift 

incitamentbaserad, utan istället motiverad med syfte att samla medel för att upprätthålla 
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ekosystemtjänsternas status. Ur ett medborgarperspektiv liknar förslaget en beskattning och i 

utformningen av en sådan avgift finns möjlighet att differentiera nivåer baserat på till exempel 

inkomst, geografisk plats eller andra socioekonomiska kriterier. Utformningen kan anpassas 

utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Ekosystemtjänstavgiften bör utformas 

för att gynna samtliga ekosystemtjänster, och inte endast de ekosystemtjänster som är i fokus i 

denna rapport. Att bedöma eventuell acceptans för en ekosystemtjänstavgift är svårt och relaterar 

till hur ekosystemtjänster värderas och hur stor avgiften skulle behöva vara för att finansiera 

nödvändiga åtgärder. Ur ett samhälleligt perspektiv kan avgiften motiveras om det långsiktigt finns 

högre värden av att upprätthålla god status på ekosystemtjänsterna än kostnader för att genomföra 

förbättrande åtgärder och underhållsåtgärder. Vi har inte konsekvensutrett detta förslag, men i sin 

struktur skulle avgiften i sin eventuella utformning likna en inkomstgrundad skatt (som procent av 

inkomst) som syftar till att samla in medel för att förvalta ekosystemen på ett samhällsekonomiskt 

hållbart sätt. 

8.7 Crowdfunding för att finansiera naturvårdsåtgärder i skogen 

En annan metod för att finansiera naturvårdsåtgärder i skogen är att skapa förutsättningar för 

crowdfunding. Crowdfunding innebär att flera investerare går ihop, ofta med små enskilda 

investeringar, för att finansiera nystartade företag eller produktutveckling. Statens roll skulle bland 

annat kunna vara att tillhandahålla tekniska plattformar och att administrera systemet. Genom 

crowdfunding för ekosystemtjänster får investerare ingen direkt monetär avkastning, men det 

skapar möjligheter för individer att bidra till en mer hållbar utveckling. Crowdfunding skulle i 

denna bemärkelse kunna användas för att finansiera åtgärder för skogens ekosystemtjänster, eller 

användas för att köpa och bevara skogsmark. För främjandet av ekosystemtjänster skulle 

crowdfunding vara mer likt hur individer betalar för att stödja en upphovsman direkt, vilket har 

blivit vanligare på senare tid, exempelvis för stödjandet av olika Youtubekanaler. Denna typ av 

finansiering är i Sverige vanligast bland män i åldersgruppen 26-35 (Internetstiftelsen, 2020). 

Möjligheten med crowdfunding för skogens ekosystemtjänster är outforskad. Vissa lärdomar kan 

däremot dras från åtgärder inom lantbruket, där studier nyligen har genomförts för att utforska 

crowdfunding som en möjlighet för att minska lantbrukets miljöpåverkan. Dessa studier är främst 

genomförda vid norska universitet och studerar både lantbrukares attityder (Kragt m.fl., 2021) och 

befolkningens betalningsvilja för denna typ av lösning för lantbrukares klimatarbete (Stoknes 

m.fl., 2021). Kragt m.fl. (2021) finner i sin studie ett intresse från lantbrukare för crowdfunding 

som finansieringsmetod för klimatåtgärder. Faktorer som är förknippade med lantbrukares intresse 

är bland annat tidigare erfarenheter av crowdfunding och en känsla av ansvar för 

klimatförändringar. En av slutsatserna från studien är också att crowdfunding för klimatåtgärder 

skulle fungera bäst som en sammanslagen kampanj ihop med flera lantbrukare. Många likheter 

kan troligtvis finnas för finansiering av åtgärder för ekosystemtjänster inom skogsbruk. Ytterligare 

studier kring skogsbrukares attityder till både ekosystemtjänster och crowdfunding behövs för att 

kunna implementera ett lyckat system. Gällande befolkningens betalningsvilja för crowdfunding 

för klimatåtgärder har Stoknes m.fl. (2021) undersökt attityder i Norge. De fann att kunskaper 
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kring crowdfunding var mer avgörande för positiva attityder än både attityder till 

klimatförändringar eller närhet till åtgärderna. Kommunikation och att skapa förståelse för 

crowdfunding anses därför vara av stor betydelse. 

9. UTFORMNING OCH KONSEKVENSBEDÖMNING AV UTVALDA STYRMEDEL 

I detta kapitel ger vi förslag på utformning av styrmedlen som vi därpå konsekvensbedömer. Vi 

har valt att fokusera på styrmedel som i dagsläget används i begränsad utsträckning men som 

samtidigt är både mer eller mindre nyskapande och utmanande. Härigenom skulle de kunna 

fungera som en vitamininjektion i diskussionen om hur andra kvaliteter än virkesproduktion kan 

tas tillvara.  

När det gäller styrmedel som kan användas för att öka tillgängliga ekonomiska medel för 

genomförande av åtgärder begränsar vi diskussionen av dessa till genomförbarhet. Måluppfyllelse 

av dessa styrmedel beror helt på hur medlen används.  

9.1 Incitamentstruktur för kolinlagring: utformning och konsekvensbedömning 

9.1.1 Utformningsförslag för incitamentstruktur för kolinlagring 

I kapitel 8 beskrev vi två alternativa utformningar för incitament för bevarande av skog. I detta 

kapitel tar vi endast upp varianten om att skydda skogliga naturvårdskvaliteter via incitament för 

kolinbindning.  

Förslaget skulle utformas som en avgift och en subvention där fossila och biogena utsläpp påläggs 

en avgift samtidigt som koldioxidupptag subventioneras. Subventionen till skogsägare skulle 

fungera som incitamentsdrivande för att låta skogen stå längre än normal omloppstid. Skogsägaren 

skulle ersättas per ton ökat nettoupptag av koldioxid. Det ger skogsägaren flexibilitet och kontroll 

över hur detta kan göras, utan att låsa fast alla skogsägare i ett på förhand bestämt sätt att öka 

nettoupptaget. Det kan stimulera utvecklingen av alternativa skogsbruksmetoder 

(Konjunkturinstitutet, 2021).  

För att exemplifiera hur handelssystemet skulle kunna utformas presenteras här ett exempel. 

Skogsägare ersätts med x kronor per ton koldioxid som lagras i träd som blir stående efter normal 

avverkningstid (nettoupptag). Efter det sker det en ökning med x procent för varje år skogen får 

stå kvar, för att ge incitament till långsiktig kolinbindning. Viktigt här är att man åstadkommer 

additionalitet, alltså att styrmedlet faktiskt bidrar till att mer skog får stå kvar. Man undviker alltså 

att betala ut ersättning för skog som ändå inte skulle ha avverkats. Om icke-additionella kolupptag 

också skulle subventioneras och därmed ersättas, kan det leda till stora statsfinansiella kostnader. 

Det kan också orsaka ineffektivitet ur ett samhällsperspektiv, då andra kolsänkeåtgärder kan 

komma att premieras istället för att minska de faktiska utsläppen (öka det faktiska kolupptaget). 

Ökad kolinbindning genom att mer skog undantas från avverkning kan leda till förbättrad status 

på de tre biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna som är fokus för den här rapporten.  
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Motfinansieringen skulle byggas upp så att den som avverkar skog betalar en avgift till staten per 

ton inbundet kol som avverkats. Det kan vara för att man avverkar sin skog för förädling eller till 

exempel om någon exploaterar mark för att bygga på marken och därmed behöver avverka skog. 

Dessa intäkter kan sedan i sin tur användas för att finansiera subventionerna. Ett annat alternativ 

är att endast den del av kolförrådet som inte förs vidare till annat kolförråd påläggs en avgift. 

Problemet då är att det skulle vara missgynnande för de tre ekosystemtjänsterna, då skog som 

avverkats kan undgå avgifterna.  

För att detta system ska fungera är det avgörande att en gemensam utgångspunkt fastställs, så att 

såväl staten som skogsägare vet vad nettoupptaget ska jämföras med, för att kunna beräkna 

subventionerna.  

På grund av att det finns få studier på området och därmed dåligt med underlag för själva 

utformningen, behövs det en djupare analys för att kunna presentera ett mer utförligt 

utformningsförslag. Det innebär därmed att det finns många osäkerheter i det presenterade 

förslaget inklusive vår konsekvensbedömning av förslaget. De förmodat positiva konsekvenserna 

för ekosystemtjänsterna beror ytterst på hur markägaren väljer att sköta sin skog. 

Förslaget ger möjlighet att utifrån prisnivån för subvention och avgift marknadsmässigt uppnå det 

samhällsekonomiskt mest effektiva alternativet. Möjligheten är att styrmedlet kan ge incitament 

till skogsägaren att ändra sin intäktsmodell och därmed få stöd för att inte avverka sin skog. Det 

går att argumentera för att skogsägare i likhet med andra verksamhetsutövare som påverkar miljön, 

kompenserar för förlust av kolförråd även om en delmängd av förrådet kan komma att lagras i 

långlivade produkter. Avverkningen påverkar även andra kollektiva nyttor som biologisk 

mångfald och sociala kvaliteter vilket medför samhällsekonomiska kostnader.  

9.1.2 Konsekvensbedömning av incitament för kolinlagring 

Berörda aktörer 

Förslaget om subventioner för kolinlagring i skogen skulle ge incitament till skogsägare att avstå 

från att slutavverka vilket kan ha positiva effekter på biologisk mångfald. Allt efter hur 

skogsägaren väljer att bruka sin skog kan förslaget innebära förändrade kostnader och intäkter. 

Vid slutavverkning, behöver skogsägaren betala för den mängden koldioxid som finns uppbundet 

i träet. Samtidigt skulle samma skogägare subventioneras för att låta avverkningsmogen skog stå 

kvar. Genom nya ekonomiska incitament för förvaltning av skog är det även möjligt att nya aktörer 

skulle bli intresserade av skogsägande. 

Det är svårt att utifrån befintlig litteratur avgöra huruvida styrmedlet skulle åstadkomma full 

additionalitet, det vill säga att inga åtgärder hade genomförts utan stöd. I nuläget skiljer inte IPCC 

mellan skogstillväxt, återplantering eller nyplantering i sina scenarioberäkningar över kolförråd. 

alla tre aspekterna påverkar nettomängden kol som lagras (vilket är basen i det subventions- och 

avgiftssystem som vi föreslår) – men det är bara den första aspekten som utifrån svenska 

förhållanden bidrar till att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald. Vid utformningen är 

det därför av största vikt att ta hänsyn till både klimatet och biologisk mångfald. Här kan 
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Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna, men också forskningsinstitutioner, spela en 

viktig roll för att övervaka och anpassa systemet så att det verkligen bidrar till både kolinbindning 

och biologisk mångfald. En möjlighet skulle kunna vara att utvidga Naturvårdsverkets EU ETS-

ansvar. Delar av ansvaret skulle kunna utallokeras till länsstyrelserna och Riksskogstaxeringen vid 

SLU för att följa utvecklingen för den biologiska mångfalden, mäta och registrera den faktiska 

kollagringen och övervaka hur mycket skog som finns och åldern på skogen. Skogsstyrelsen och 

länsstyrelserna kan bistå med skogsdata och råd om vilka skogar som lämpar sig bäst för systemet. 

I sammanhanget handlar det också om att få systemet att samspela med myndigheternas arbete 

med formellt skydd.  

Måluppfyllelse 

Styrmedelsförslaget har en indirekt påverkan på de tre berörda ekosystemtjänsterna. Det är svårt 

att detaljerat mäta och övervaka kolinlagringen i skog och mark. Nationella incitament som leder 

till minskad avverkning av skog i Sverige riskerar att ge upphov till koldioxidläckage och påverkan 

på biologisk mångfald utomlands då skogsprodukter i stor utsträckning är en internationell 

handelsvara (Konjunkturinstitutet, 2021).  

Styrmedelsförslaget kan bidra till att förbereda den svenska marknaden på omställningar i 

klimatpolitiken utifrån skärpta krav från EU på koldioxidupptag inom LULUCF-sektorn. Däremot 

är det viktigt att nämna att de nya reglerna inom LULUCF-sektorn också kan innebära utökad och 

snabbare skogstillväxt för att höja kolinlagringen på kort sikt, vilket skulle vara i konflikt med att 

höja statusen för de tre biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna. Svensk klimatpolitik har i 

jämförelse med flertalet andra EU-länder ett större fokus på ökad användning av biomassa än på 

bevarande av biologisk mångfald. Här skulle en subvention ha goda möjligheter att förbättra 

statusen för de tre ekosystemtjänster som analyseras i denna rapport.  

Att låta skogen stå kan visserligen många gånger vara till större nytta för den biologiska 

mångfalden än att avverka den. Som framgått av bakgrundbeskrivningen i tidigare kapitel krävs 

dock ofta även naturvårdande skötsel vilket innebär en kostnad för skogsägaren. Ur 

kolinbindningssynpunkt kan det å andra sidan vara effektivare att avstå från exempelvis gallring 

(jfr Kim, 2015). Hur skötseln utformas har alltså stor betydelse för måluppfyllelsen och 

kostnadseffektiviteten. 

Förslaget är i konflikt med dagens svenska klimatpolitik som är inriktad mot hög omsättning av 

skogsråvara för att substituera fossila råvaror.  

Förslaget bedöms ha god indirekt effekt för att höja statusen på de tre biodiversitetsrelaterade 

ekosystemtjänsterna i fråga.  

Genomförbarhet 

Förslaget skulle vara möjligt att utforma baserat på att koldioxid redan idag är en handelsvara. Då 

det dessutom kommer nya påtryckningar från EU om att koldioxidupptaget inom LULUCF-

sektorn ska utökas för alla medlemsländer, skapar det ytterligare incitament för svensk 

klimatpolitik att upprätta ett nationellt subventions- och beskattningsprogram för skogssektorn. 
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Det är samtidigt viktigt att utforma incitamenten så att de inte enbart leder mot intensifierat 

brukande för att maximera kolinbindningen utan även bidrar till att stärka den biologiska 

mångfalden . Styrmedlet kan behöva kompletteras med ytterligare styrmedel för att just uppnå 

önskad effekt på de tre ekosystemtjänsterna i fråga över tid.  

Vilken prisnivå subventionen ska ligga på kan vara svårt att avgöra då den inte går att jämföra 

direkt med den koldioxidbeskattning som finns idag (Konjunkturinstitutet, 2021). Det är dock 

avgörande att priset är tillräckligt högt för att ge incitament till markägaren att ändra sin nuvarande 

användning av marken.  

Att internalisera skogsbrukets negativa påverkan på biologisk mångfald kan öka medvetenheten 

hos både konsumenter och företag om just biologisk mångfald. Internaliseringen kan också göra 

det lättare att bevaka och följa naturvärden över tid, då det kräver datainsamling och övervakning. 

Ytterligare en utmaning består i att värdera ekosystemtjänsterna i sig. Sådana monetära värderingar 

behöver dels utvecklas och dels användas i högre utsträckning. Annars riskerar värderingen av 

kolinlagring (priset på subventionen) bli godtycklig och inkonsistent i förhållande till det indirekta 

syftet med styrmedlet (att skydda natur), vilket försvagar effekten av styrmedlet. Styrmedlet kan 

också komma att kritiseras av dem som inte anser att biologisk mångfald är en utbytbar vara eller 

om prislappen är tillräckligt hög.  

Statsfinansiella kostnader 

Styrmedelsförslaget skulle framförallt kunna innebära höga statsfinansiella kostnader till en 

början, innan systemet kan finansieras av sig själv tack vare att det flödar pengar i båda 

riktningarna. Det är dock osäkert hur stora de statsfinansiella kostnaderna skulle bli. Intäkterna 

från avgiften skulle också kunna vara större än subventionerna till en början.  

Förslaget kommer också innebära en kostnad för berörda myndigheter i ett mer omfattande arbetet 

att övervaka och verifiera att de estimerade nivåerna av kolinlagring stämmer (OECD, 2021) och 

främjar syftet att skydda natur . Det är däremot osäkert hur stora dessa kostnader skulle bli och om 

det skulle innebära väsentligt nya och utökade arbetsuppgifter för myndigheterna.  

Vidare kan dagens klimatpolitik för främjandet av bioenergi komma att bli dyrare att bedriva på 

grund av den förändrade incitamentstrukturen. 

Kostnadseffektivitet 

Subvention och skatt är båda ekonomiska styrmedel som har goda förutsättningar att verka 

kostnadseffektivt om priset utformas träffsäkert. Då behöver inte staten fullständig kontroll över 

alla aktörers kostnader, utan åtgärderna för att öka kolinlagringen kan allokeras så att 

marginalkostnaden utjämnas mellan aktörerna. Flertalet studier visar på att kolinlagring i växande 

skog är en kostnadseffektiv klimatåtgärd. Enligt studier från OECD (2021) skulle 

utsläppsminskningar genom förnybar energiteknik kunna vara upp till dubbelt så dyr som 

kolinlagring i skogen. Och vidare visar studier att artificiella metoder för att fånga in koldioxid, är 

flera gånger dyrare än naturlig inlagring i skogen (OECD, 2021) uppskattar att skogsbaserad 

kolinlagring kommer att spela en avgörande roll framgent för att minska mängden växthusgaser i 
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atmosfären parallellt med bevarandet och återställandet av ekosystemtjänster såsom biodiversitet. 

Däremot finns det endast lite underlag för att bedöma kostnadseffektiviteten i att höja statusen för 

de tre ekosystemtjänsterna i denna analys. På grund av brist på forskning och litteratur på området 

är det därför svårt att avgöra kostnadseffektiviteten utifrån påverkan på de tre ekosystemtjänsternas 

status. Förslaget kan medföra stora omställningskostnader för Sveriges nuvarande klimatpolitik 

samt för de skogsägare som väljer att ställa om sin verksamhet. Om förslaget baseras på en specifik 

praxis för att höja statusen på de tre ekosystemtjänsterna leder det troligtvis till en viss 

effektivtetsförlust. Trots osäkerheter kring dessa kostnader och effekten på de tre 

ekosystemtjänsterna kan förslaget ändå anses ha goda förutsättningar att påverka statusen indirekt.  

Sammanfattningsvis bedöms kostnadseffektiviteten för incitament för kolinlagring som medelhög.  

 

Tabell 1. Konsekvensbedömning av incitament för kolinlagring 

Måluppfyllelse Kostnadseffektivitet 
Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Hög  Medel Medel Medel Ja 

 

9.2 Omvänd auktion: utformning och konsekvensbedömning 

9.2.1 Utformningsförslag av omvänd auktion 

Omvänd auktion liknar till stor del traditionella upphandlingsprocesser för exempelvis tjänster, 

där en tydligt formulerad åtgärd eller slutprodukt upphandlas utifrån ett anbudsförfarande. 

Naturvårdsverket (2014) lyfter fram fördelarna med omvänd auktion men argumenterar samtidigt 

för att det inte alltid är bästa metoden för tilldelning av medel. Vilken tilldelningsmetod som bör 

tillämpas kan bero både på detaljer i åtgärden men också till stor del på hur stor insyn 

myndigheterna har i aktörernas kostnadsstrukturer. Omvänd auktionering kan övervägas när 

insynen kring kostnadsstrukturen är låg i kombination med att det finns flera aktörer som 

potentiellt kan konkurrera om att genomföra åtgärden. Med tanke på måluppfyllelse, 

kostnadseffektivitet och statsfinansiella kostnader bör omvänd auktionering endast tillämpas när 

dessa kriterier är uppfyllda.  

Först och främst ska det betonas att en stor del av måluppfyllelsen och den faktiska miljönyttan 

beror på åtgärdens utformning snarare än vilken tilldelningsmetod som tillämpas. Om den utlysta 

åtgärden inte är utformad enligt principer om största miljönytta finns risk för att 

kostnadseffektivitet och måluppfyllelse för åtgärden brister. Förutsatt att åtgärden förväntas bidra 

till en hög grad av måluppfyllelse är tilldelningsmetoden viktig utifrån perspektiv om 

samhällsekonomisk kostnadseffektivitet och att genomföra åtgärder till lägsta kostnad.  
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I detta utformningsförslag utgår vi från två olika scenarier: utlysning av en enda åtgärd respektive 

utlysning av flera likvärdiga åtgärder samtidigt. I båda exemplen antar vi att myndigheternas insyn 

kring aktörers kostnadsstrukturer är begränsad samt att det finns flera konkurrerande aktörer med 

möjlighet att genomföra åtgärderna. En skillnad mellan scenarierna är att när flera åtgärder 

upphandlas samtidigt kan bud innehålla åtagande för delar av upphandlingen. Om fem åtgärder 

upphandlas kan en aktör lägga bud för att genomföra exempelvis tre av åtgärderna. Om denna 

aktör vinner budgivningen kan de återstående två åtgärderna tilldelas den budgivare som har näst 

lägst bud. I ett fall där flera budgivare kan kontrakteras i samma upphandlingsprocess kan 

myndigheten tillämpa antingen differentierad ersättning eller enhetlig ersättning.  

När en åtgärd för att förbättra statusen för ekosystemtjänsterna ifråga är identifierad bör åtgärden 

upphandlas enligt befintliga principer om upphandling där aktörer som uppfyller utlysningens krav 

ska ha möjlighet att delta i upphandlingen. Om myndigheten bedömer att en omvänd auktion har 

potential att synliggöra aktörernas kostnadsstrukturer och sänka den statsfinansiella kostnaden bör 

omvänd auktion tillämpas som tilldelningsmetod. I utlysningen bör det tydligt framgå detaljer för 

åtgärden, till exempel tidsram för uppdraget, hur resultatet kan mätas, villkor för 

auktioneringsförfarandet samt övriga kontraktsdetaljer. I utlysningen bör det även tydligt framgå 

en tidsmässig deadline för budläggning samt information kring hur en aktör ska gå till väga för att 

lägga ett bud. Budgivningsprocessen kan administreras med ett digitalt auktioneringsverktyg, där 

aktörer i realtid kan se uppdateringar av andra bud. 

För att ge aktörer en rimlig chans att bedöma kostnader för utförande av åtgärden och lämna anbud 

bör upphandlingsprocessen vara indelad i en utlysningsfas och en auktionsfas. Under 

utlysningfasen finns möjlighet för aktörer att ta del av upphandlingsdetaljerna samt bedöma om de 

är villiga att delta i budgivningen. I en variant av utformningen kan aktörer som vill lägga bud bli 

erlagda att uppvisa relevant kompetens för att genomföra åtgärden utifrån bestämda kriterier. 

Utifrån det kommer en urvalsprocess att godkänna vilka aktörer som tillåts lägga bud i 

auktionsfasen. Auktionsfasen kan vara en kortare period där aktörerna har möjlighet att lägga och 

uppdatera bud för uppdraget. Auktionsplattformen bör i auktionsfasen inte avslöja vilka aktörer 

som deltar och enbart presentera det senast lagda budet. För att skapa bra förutsättningar för en 

effektiv budgivningsprocess är det viktigt att aktörerna inte ges möjlighet genom auktionen att 

kontakta andra budgivare eller dela prisinformation med andra deltagare. När auktionstiden löper 

ut kontrakterar den ansvariga myndigheten den aktör som har bästa budet.  

Auktioneringsprocessen kan utformas på två olika sätt i båda scenarierna. Antingen sker en 

löpande uppdatering av senaste bud via den digitala plattformen och aktörerna har möjlighet att 

delta i budgivningen och uppdatera sina bud (iterativt) fram till auktionens sluttid. Ett andra 

alternativ är att budgivningsprocessen är helt blind och att bud kan lämnas fram till sista sluttid. 

När informationsassymetrin är hög, det vill säga när aktörerna inte har information om annat än 

de egna marginalkostnaderna, finns för- och nackdelar med båda tillämpningarna. En öppen och 

iterativ budgivningsprocess kan tänkas driva ner budet och skapa konkurrens mellan aktörerna till 

en viss punkt. Hur effektiv metoden är i att komma nära den sanna kostnaden för att genomföra 
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åtgärden beror på skillnaden på marginalkostnaden mellan den aktör som har lägst 

marginalkostnad och den aktör som har näst lägst marginalkostnad. I en iterativ budgivning 

förväntas det vinnande budet vara marginellt lägre än det näst bästa budet. Är skillnaden stor 

mellan marginalkostnaderna finns en risk att den aktör som vinner budgivningen får en betydligt 

högre ersättning än den sanna marginalkostnaden.  

I en blind process där informationsassymetrin är hög kan det vinnande budet potentiellt hamna 

närmare den sanna kostnaden. Om en aktör enbart tillåts lägga bud utan att vara medveten om de 

andra aktörernas bud eller marginalkostnader blir budets storlek en avvägning mellan 

ersättningsnivå och sannolikheten att vinna budgivningen. Givet många aktörer och hög 

informationsassymetri är sannolikhetsberäkningen mycket svår och budet kan förväntas hamna 

nära den sannna marginalkostnaden för att genomföra åtgärden. Om kriterierna om flera aktörer 

respektive bristande insyn i andra aktörers kostnader är uppfyllda så är den blinda auktionen 

sannolikt mest fördelaktig. I utformningen behöver man ta ställning till hur stor man tror att 

informationsassymetrin är kring aktörernas marginalkostnader samt hur stor insyn aktörerna har i 

varandras kostnadsstrukturer.  

För de två scenarierna som nämns ovan finns två olika tillämpningar. Det första scenariot, där 

enbart en åtgärd auktioneras ut, kan följa utformningen ovan med tillhörande avväganden. I det 

fallet tilldelas det vinnande budet ersättning för genomförandet. Det andra scenariot innebär att 

flera åtgärder upphandlas i samma auktionsprocess. När möjligheten finns att tilldela flera aktörer 

medel genom auktion kan två olika principer tillämpas, antingen differentierad eller enhetlig 

ersättning. Naturvårdsverket (2014) beskriver för och nackdelar med de två metoderna. När flera 

aktörer ska tilldelas ersättning kan tilldelningen differentieras baserat på aktörernas bud. 

Alternativet är att erbjuda de aktörer som får godkända bud en enhetlig summa för åtgärden som 

baseras på nivån på det lägsta budet som inte blev godkänt. Enligt Naturvårdsverket (2014) skapar 

den enhetliga ersättningen inga incitament till att lägga ett högre bud än det bud som motsvarar 

nettokostnaderna för att genomföra åtgärden. Metoden fungerar bra för att synliggöra aktörernas 

kostnader men i termer av statsfinansiella kostnader (budgeteffektivitet) är alternativet inte 

optimalt. I slutändan betalas en högre ersättning ut än den faktiska nettokostnaden för alla bud som 

accepteras, givet att aktörernas nettokostnader skiljer sig åt.  

Sammanfattningsvis går det utifrån dessa perspektiv att argumentera för att en differentierad 

ersättning bidrar till en högre kostnadseffektivitet och lägre statsfinansiella utgifter när aktörer har 

olika kostnadsstrukturer, auktionen är blind och det finns tillräckligt många aktörer som har 

möjlighet att genomföra åtgärden. I första scenariot auktioneras endast en åtgärd ut och den aktör 

med lägst bud kontakteras. Även i detta fall finns argument för att blind auktion förväntas leda till 

högre kostnadseffektivitet och lägre statsfinansiella kostnader om antalet aktörer är tillräckligt stort 

och aktörerna har begränsat med information om de andra aktörernas kostnader.  
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9.2.2 Konsekvensbedömning av omvänd auktion 

Berörda aktörer 

Det omvända auktioneringsförfarandet kan användas i en mängd fall, från forskning till konkreta 

åtgärder i fält. Det innebär att en stor spännvidd av aktörer, från forskningsinstitutioner till 

entreprenörer, kan komma i fråga som anbudslämnare. Som styrmedel är omvänd auktionering ett 

sätt att öka effektiviteten när medel för miljöförbättrande åtgärder ska allokeras. Den berörda 

aktören blir i sammanhanget de aktörer som har juridisk möjlighet och kompetens att genomföra 

en utlyst förbättringsåtgärd. Den upphandlande parten som utlyser förbättringsåtgärderna kan vara 

en statlig eller kommunal myndighet. Denna har också ansvar för att specificera, skapa mätbarhet 

och följa upp resultat för åtgärderna.  

Måluppfyllelse 

Hur medel tilldelas har ingen direkt betydelse för måluppfyllelse så länge som efterfrågade 

åtgärder genomförs. Omvänd auktionering kan däremot indirekt bidra till ökad måluppfylllelse då 

effektiviteten, både sett till kostnadseffektivitet och statsfinansiella kostnader, förväntas öka. 

Genom att tillämpa ett omvänt auktioneringförfarande förväntas aktörers kostnadsstrukturer 

synliggöras och auktioneringen kan, om den uppfyller de förutsättningar som nämnts ovan och i 

kapitel 8 bidra till att åtgärder genomförs av de aktörer som har lägst genomförandekostnader. I 

praktiken är det dock inte rimligt att anta att aktörernas kostnadsstrukturer är fullt ut okända för 

varandra. Det innebär att konkurrerande aktörer kan komma att tillämpa spelteoretiska principer i 

sin budgivning, något som kan leda till att full effektivitet inte uppnås. Ur ett samhällsperspektiv 

är det dock viktigt att framföra att om kostnadseffektiviteten ökar och de statsfinansiella 

kostnaderna för en åtgärd minskar så förväntas det också gå snabbare att nå uppställda 

målsättningar (som i vårt fall förbättrad status för vissa ekosystemtjänster). Utifrån 

skadelindringshierarkins principer kan omvänd auktionering användas för åtgärder inom olika 

delar av hierarkin. Omvänd auktionering kan också användas för åtgärder som gynnar positiva 

externaliteter, det vill säga åtgärder som ligger utanför skadelindringhierarkins ram. 

Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet vara medelhög. 

Genomförbarhet 

Som nämnts tidigare bygger styrmedlet på att det finns medel avsatta för att genomföra 

miljöförbättrande åtgärder samt aktörer som är beredda att genomföra åtgärderna. Omvänd auktion 

har flera potentiella tillämpningsområden. Vi ser få hinder för att tillämpa styrmedlet. Styrmedlet 

förutsätter att det finns tydligt underlag för upphandlingen i form av mätbara åtgärder kopplade 

till förväntat resultat. Det förutsätter också att den upphandlande myndigheten tar ansvar för hela 

processen, från utlysning till uppföljning. Myndigheter som arbetar med offentlig upphandling har 

redan många verktyg till hands för att administrera omvända auktioner och administrationen för 

myndigheter och anbudslämnare bedöms vara relativt enkel. Den mer kritiska delen av 

genomförbarheten relaterar till uppföljning och utvärdering av åtgärder och resultat, men det hör 

till bedömningen avåtgärden och inte till bedömningen av själva styrmedlet. 
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Statsfinansiella kostnader 

Omvänd auktionering är ett styrmedel som kan minska de statsfinansiella kostnaderna för åtgärder 

om styrmedlet leder till att resurserna används mer effektivt. Styrmedlet syftar till att sänka 

diskrepansen mellan ersättningsnivåer och de faktiska kostnaderna för att genomföra åtgärder och 

kan på så sätt leda till lägre statsfinansiella kostnader för de åtgärder som ska genomföras. På så 

sätt kan staten genomföra miljöförbättrande åtgärder till en lägre kostnad eller genomföra fler 

åtgärder inom samma budgetutrymme. Att administrera auktioneringen kommer innebära vissa 

statsfinansiella kostnader genom myndigheternas arbete. En relevant diskussion kring dessa 

kostnader är huruvida den omvända auktioneringen leder till betydligt högre kostnader än 

alternativa tilldelningsmetoder. Kostnaden för styrmedlet bör inte inkludera de medel som ska 

tilldelas för miljöförbättrande åtgärder utan enbart de kostnader som härrör till upprätthållandet av 

tilldelningsmetoden. Utifrån att erfarenheter av offentlig upphandling och administration av 

utbetalning av medel för privata aktörer finns bedöms de statsfinansiella kostnaderna för 

tillämpning av omvänd auktionering vara låga.  

Kostnadseffektivitet 

Ett argument för att tillämpa omvänd auktionering är att man potentiellt kan öka transparensen och 

synliggöra aktörers kostnadsstrukturer. När miljöförbättrande åtgärder ska genomföras och medel 

för dessa ska tilldelas kan samhällskostnaden för att lösa marknadsmisslyckandet minska om 

aktörernas kostnader synliggörs. Samhället eftersträvar att inte betala mer än marginalkostnaden 

för att genomföra åtgärden och en omvänd auktionering förväntas sänka diskrepansen mellan 

aktörernas strategiska bud och deras faktiska marginalkostnad. Naturvårdsverket (2014) menar 

dock att det samtidigt finns en risk för att högre transaktionskostnader kan ta ut en stor del av den 

kostnadseffektivitetförbättring som den omvända auktioneringen förväntas leda till. De lyfter fram 

att auktioneringssförfarandet, med differentierad ersättning, innebär högre transaktionskostnader 

än fast ersättning och tilldelning. Hur stora de ytterligare transaktionskostnaderna blir beror på 

omständigheterna och storleken på upphandlingen. Ur ett samhällsperspektiv är 

kostnadseffektiviteten för att uppnå de resultat som en upphandlad åtgärd syftar till viktigare än 

vilken metod som används för tilldelning av medel.  

Tabell 2. Konsekvensbedömning av omvänd auktion 

Måluppfyllelse Kostnadseffektivitet 
Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Medel Hög 
Låga (Bygger på 

redan avsatta medel) 
Hög Inga 
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9.3 Ekologisk kompensation: Utformning och konsekvensbedömning 

Ekologisk kompensation är ett styrmedel som till viss del redan används. Enligt en undersökning 

arbetade 22 procent av landets kommuner på något sätt med ekologisk kompensation år 2019 

(Jönsson m.fl., 2021). Många kommuner uppger samtidigt att riktlinjer och rutiner inte är väl 

formulerade. Kommunerna i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne är 

överrepresenterade bland de kommuner som arbetar med styrmedlet. Arbetet med ekologisk 

kompensation är dock inte begränsat till kommuner utan kan även utföras av exempelvis 

länsstyrelser. 

Då styrmedlet i sig inte är nytt innebär vårt förslag snarare en utökad användning av styrmedlet. 

Det finns i dagsläget stöd i miljöbalken för att kräva ekologisk kompensation (Naturvårdsverket, 

2016), men utformningen och omfattningen beror på omständigheterna. Tydligheten i lagstödet 

brister dock enligt Jönsson m.fl. (2021). I denna rapport utelämnas de juridiska detaljerna kring 

om och hur lagar behöver ändras. För en överblick av juridiska ställningstaganden refererar vi 

istället till Karlsson m.fl. (2021). Fokus här läggs istället på ambitionen om att öka tillämpningen 

av ekologisk kompensation, hur och när kompensationen bör tillämpas samt effekterna av en ökad 

tillämpning. 

9.3.1 Utformningsförslag av ekologisk kompensation 

Ekologisk kompensation i skogen kan komma i fråga vid exploatering av skogsmark. Styrmedlet 

är däremot inte aktuellt för att kompensera skador på ekosystemtjänster till följd av skogsbruk. 

Naturvårdsverkets handbok för ekologisk kompensation (2016) är en bra utgångspunkt för 

utformningen av arbetet med styrmedlet. Enligt handboken är ekologisk kompensation exempelvis 

motiverat “när en verksamhet kan innebära negativ påverkan på ett områdes förmåga att 

tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster” (Naturvårdsverket, 2016, s 52), eller “när en åtgärd eller 

verksamhet kan påverka bevarandestatus hos en hotad art” (Naturvårdsverket, 2016, s 51). 

Arbetet med ekologisk kompensation bör enligt Naturvårdsverket ske först när skador med rimliga 

medel inte kan undvikas eller ytterligare minimeras. Oundvikliga skador kan då kompenseras 

genom åtgärder som stärker miljöstatusen. Flera ställningstaganden behöver göras för att 

säkerställa vilken typ av kompensation som anses acceptabel. Några av dessa anser vi vara mer 

eller mindre självklara, medan andra kräver ytterligare utvärdering. Ekologisk kompensation bör 

enligt vår mening, precis som Naturvårdsverket (2016) anser, inte utgöras av åtgärder som ändå 

hade kommit till stånd. För att nyttja ekologisk kompensation måste alltså en additionell effekt 

åstadkommas. Naturvårdsverket framhåller också att utvärderingen av skador och 

kompensationsåtgärder bör utgå från ett ekologiskt helhetsperspektiv med beaktande av grön 

infrastruktur. Samtidigt förordar man följande restriktioner vid kompensation av en 

ekosystemtjänst som påverkas av en exploatering: (1) Endast kompensera genom förbättringar av 

samma ekosystemtjänst och (2) endast kompensera genom förbättringar i samma geografiska 

område. Man framhåller vidare att potentiella framtida förbättringar till följd av en 
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kompensationsåtgärd bör vägas mot direkta förluster. Slutligen håller man öppet ifall arbetet med 

ekologisk kompensation i olika delar av landet bör synkroniseras eller skötas på lokal nivå.  

Det finns, särskilt utomlands, arbete med ekologiska kompensationspooler (eller 

kompensationsbanker) (Elofsson m. mf, 2021). Kompensationspooler innebär att ett företag, 

organisation eller offentlig myndighet erbjuder de kompenserande åtgärderna som företag kan 

köpa när de behöver kompensera för skador som uppstår. Denna lösning skulle effektivisera 

genomförandet av åtgärder, som annars kan vara svårt för enskilda aktörer att genomföra. 

Härigenom uppnås också möjligheter att arbeta strategiskt på landskapsnivå. Samtidigt kan denna 

effektivisering kräva lösare krav på vilka typer av förbättringar och vilka geografiska områden 

som får anses acceptabla. En tillämpning av de nämnda restriktionerna skulle kunna vara att de 

totala skadorna respektive effekterna av kompensationsåtgärderna inom ett definierat område är 

jämförbara . 

Genom kompensationsåtgärder kan skadade ekosystemtjänster gynnas, men förbättringen kan ta 

år, flera årtionden eller över hundra år att uppstå. I linje med Naturvårdsverkets rekommendationer 

bör den kompenserade nyttan klart överstiga kostnaden som uppstår direkt. Riktvärden kan 

användas, där nyttor som är förskjutna längre fram måste vara klart högre än nyttor och skador 

som uppstår i närtid, för att de ska anses jämförbara. Dessa riktvärden kan också anpassas för att 

nå netto-vinster och inte bara för att kompensera för uppstådd skada.  

Arbetet i olika delar av landet bör enligt vår mening synkroniseras för att främja förutsägbarhet 

och transparens både för aktörer som behöver kompensera för skador samt för allmänheten 

generellt. Samordning på nationell eller regional nivå ökar också möjligheterna att arbeta 

strategiskt utifrån ett landskapsperspektiv. Ett tydligare uppdrag till Naturvårdsverket att vägleda 

länsstyrelser och kommuner skulle kunna bidra till att utveckla styrmedlet. 

9.3.2 Konsekvensbedömning av ekologisk kompensation 

Berörda aktörer 

Enligt utformningsförslaget får Naturvårdsverket en större roll i arbetet med ekologisk 

kompensation. Än så länge har Naturvårdsverket haft en stödjande roll och utarbetat en handbok. 

För att synkronisera kommunernas och länsstyrelsernas arbete kan mer insatser från 

Naturvårdsverket behövas. 

Kommunerna och länsstyrelserna kan med fördel tillämpa ekologisk kompensation i högre 

utsträckning än vad som hittills varit fallet. Det innebär samtid merkostnader för de 

verksamhetsutövare som ska bekosta kompensationsåtgärderna. Vidare skulle en ökad användning 

av ekologisk kompensation i samband med tillståndsbeslut generera fler uppdrag till utredande 

miljökonsulter och verkställande entreprenörer. Ökade krav på kostsamma kompensationsåtgärder 

vid exploatering av skogsmark kan också leda till att verksamhetsutövare utvecklar metoder för 

att undvika och minimera skador. 
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Måluppfyllelse 

Ekologisk kompensation har möjligheten att förbättra statusen för de tre bedrörda 

ekosystemtjänsterna i två steg. Dels innebär styrmedlet att skador kompenseras och statusen på 

ekosystemtjänsterna förbättras jämfört med ifall styrmedlet inte används. En mer indirekt effekt 

uppstår då aktörer uppmuntras att undvika och minimera skador för att inte behöva kompensera 

för samtliga negativa effekter som skulle kunna uppstå vid exploatering eller andra skadliga 

verksamheter. Det är viktigt att förhålla sig till skadelindringshierarkin. Det är också viktigt att 

beakta den leveranstiden; effekterna av en kompensationsåtgärd kan dröja. En sammanställning 

av befintlig forskning kring effekterna av ekologisk kompensation visar på stor variation 

(Öckinger m.fl., 2021b). Mängden forskning är dock begränsad. Av dessa anledningar bedömmer 

vi att måluppfyllelsen av ekologisk kompensation är medelhög men också något osäker. Det är 

viktigt att framhäva vikten av att utforma metoder för att utvärdera effekterna av styrmedlet – 

vilket i sin tur bygger på att det finns tydliga målsättningar att utvärdera mot. 

Genomförbarhet 

För att tillämpa ekologisk kompensation i högre utsträckning behöver fler kommuner och 

länsstyrelser arbeta mer aktivt med styrmedlet. Några formella hinder mot detta finns inte. 

Naturvårdsverkets mandat att vägleda bör dock bli starkare. 

En svensk studie har indikerat att allmänheten har en positiv attityd till ekologisk kompensation i 

samband med utbyggnad av samhällsinfrastruktur och liknande resultat finns från andra länder 

(Hasselström och Cole, 2021). Studier bland studenter har visat på en generellt positiv attityd till 

ekologisk kompensation – men med skillnader beroende på studieinriktning: biologer är mest 

skeptiska, nationalekonomer och teknologer neutrala och landskapsarkitekter mest positiva 

(Persson, 2013).  

Statsfinansiella kostnader 

För att öka användningen av styrmedlet kommer ytterligare resurser krävas för berörda aktörer. 

Ett tydligare uppdrag till Naturvårdsverket att vägleda länsstyrelser och kommuner innebär vissa 

merkostnader. Kommuner och länsstyrelser kommer behöva avsätta mer resurser för att ställa 

adekvata villkor om ekologisk kompensation i samband med tillståndsbeslut. Myndigheterna 

kommer också behöva avsätta mer resurser för uppföljning och utvärdering. Detta innebär 

sammantaget ökade statsfinansiella kostnader, men inte på någon hög nivå.  

Kostnadseffektivitet 

Förväntat kostsamma krav på ekologisk kompensation kan leda till att exploatörer hittar lösningar 

för att undvika eller minimiera skador. Verksamhetsutövare och entreprenörer har själva bäst koll 

på sina egna kostnader vilket främjar kostnadseffektiva lösningar. Kostnadseffektiviteten för 

ekologisk kompensation bedöms därför vara hög. 
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Tabell 3. Konsekvensbedömning av ekologisk kompensation 

Måluppfyllelse Kostnadseffektivitet 
Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Medel Hög Medel Hög Inga identifierade 

 

9.4 Incitament för att främja naturturism: Utformningsförslag och 
konsekvensbedömning 

9.4.1 Utformningsförslag av främjande av naturturism 

Styrmedelsförslaget om naturturism föreslås här som ett sätt att skapa fler möjligheter och bättre 

förutsättningar för nya affärsmodeller och förändrade skötselmetoder bland skogsägare. Genom 

att skapa förutsättningar för och etablera service- och turismverksamhet i större utsträckning 

skapas möjligheter för att göra platser mer attraktiva, samtidigt som det bevarar skogsmiljöer med 

höga naturvärden. Styrmedelsförslagets utformning utgår alltså från att främja naturturism genom 

olika åtgärder såsom samverkan mellan aktörer och myndigheter.  

Tanken är att skogsägare genom en rekreationsanpassad skötsel av skogen får ta del av 

naturturismens intäkter. Intäkterna kan vara antingen genom arrenden för vistande i skogsområdet, 

till exempel via gemensamma affärserbjudanden, eller så kan markägaren få ta del av intäkter från 

ökad konsumtion i eller i närheten av skogen, där skogsägaren samverkar med lokala näringar 

däribland inom jordbruk, livsmedelsförädling och turism (Nordström m.fl.2020).  

För att trygga attraktiviteten till olika områden, undvika för stor belastning på naturen och för stort 

antal besökare krävs uppföljning av turismens effekter. Uppföljning behövs dessutom för att 

säkerställa långsiktig hållbarhet i naturen för områdets ekosystemtjänster.  

Marknads- och besöksundersökningar behövs för att ta reda på besökares önskemål och vanor vid 

vistelse i naturen. Sådana undersökningar behövs också för att identifiera nya kundgrupper, och 

nya aktiviteter som bättre kan matcha kundernas förväntningar. Kurser och utbildningar kan bidra 

till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar. Ledsystem för olika 

friluftsaktiviteter kan kanalisera besökare. Den nationella naturturismstrategin 

(Naturturismföretagen, m.fl., 2018) ger både vägledning och inspiration för olika aktiviteter. 

I takt med att naturturismen i ett område växer och det kommer fler besökare och etableras fler 

näringar, krävs en övergripande planering och översikt över aktörer och aktiviteter i områden såväl 

som hela regioner. Det skapar möjligheten att utveckla kluster som gynnar affärsutveckling. 

Genom övergripande planering och koordinering kan aktörer och aktiviteter kopplas samman på 

ett sätt som kan höja upplevelsen för besökande, men också för att kunna dimensionera och planera 

besöksgrupper. Ifall det finns både efterfrågan för naturturism och utbud från aktörer som är villiga 

att erbjuda tjänster, kan bristen på informationsspridning och koordinering utgöra ett 
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marknadsmisslyckande. Här kan kommuner, regioner och länsstyrelser spela en viktig roll. Med 

tanke på att hälften av landets skogsareal ägs av enskilda privata skogsägare blir det extra viktigt 

att ta fram praxis och modeller för samverkan som upplevs som relevanta av denna ägarkategori.  

Forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande kan bidra till att stärka företagens konkurrens- och 

attraktionskraft. Kvalitetsmärkning kan säkerställa att naturturismens grundtankar och 

målsättningar efterlevs. Lokala och regionala turismorganisationer samt nationell besöksnäring 

kan bidra till att koordinera sådana aktiviteter. För att konkretisera förslaget skulle detta kunna 

innebära att Skogsstyrelsen initierar en plattform där forat kan utvecklas, likt den nationella 

plastnoden som Naturvårdsverket samordnat för att nå en hållbar plastanvändning4. Här kan de 

olika aktörerna få kunskapsutbyten genom utbildningar och seminarier som erbjuds men också 

dela erfarenheter och få ta del av goda exempel som genomförts på lokal och regional nivå. För att 

på ett bättre sätt nå ut på rätt nivå kan regionala och lokala aktörer, som kommuner och 

länsstyrelser, agera som den samordnande myndighetens förlängda arm för att visa på och utveckla 

de lokala förutsättningar för främjandet. Här kan den samordnande myndigheten stötta de 

regionala initiativen med kontaktytor och i att hitta den kunskap som efterfrågas, men även med 

att utveckla processer för till exempel affärsutveckling där erfarenheter från andra lyckade initiativ 

kan tas tillvara.  

9.4.2 Konsekvensbedömning av naturturism 

Berörda aktörer 

Förslaget berör både en koordinerande myndighet, Skogsstyrelsen, samt markägare och näringsliv 

på lokal och regional nivå. Kommuner, regioner och länsstyrelser kan få ett utökat ansvar att 

koordinera, facilitera och samverka med lokala näringar, för klusterbyggnad, marknadsföring samt 

långsiktigt hållbar utveckling av turismupplevelser i skogsmiljöer. Turismorganisationer och 

besöksnäringar på nationell nivå kan särskilt bidra till samverkan kring marknadsföring.  

Måluppfyllelse 

Naturturism kan bidra till alternativa utkomstmöjligheter för skogsägare och kan på så sätt också 

bidra till att bevara och skydda de biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänster som analyseras i 

rapporten.  

Att utöka naturturismen i Sverige betyder ansvarsfullt vistande i naturen. Även lärande är en viktig 

del av det. Förslaget har en indirekt påverkan på ekosystemtjänsterna i fråga. Måluppfyllelsen är 

avhängig hur naturturismen lyckas etablera modeller för skogsförvaltning som gagnar biologisk 

mångfald.  

 
4 Den nationella plastsamordningen är ett regeringsuppdrag och syftar till att vara en drivande och samlande kraft i 
Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och arbetar 
med att förmedla kunskap samt ska främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer. 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/nationell-samordning-for-en-hallbar-plastanvandning/ 
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Om principerna bakom naturturism efterlevs bedöms styrmedlet ha goda möjligheter att bidra till 

att höja statusen för de tre ekosystemtjänsterna. Den stora potentialen ligger i att fler människor 

kan få en starkare relation till naturen och upptäcka dess potential för livskvalitet och lärande. 

Detta är en förutsättning för att det ska finnas efterfrågan på skyddad natur. 

Främjandet av naturturism skulle kunna innebära att naturturism hamnar i konflikt med 

allemansrätten och äganderätten. Samtidigt är både allemansrätten och äganderätten grundstenar 

för naturturism. Den förra eftersom den möjliggör vistelse i naturen. Den senare eftersom den som 

äger en naturresurs har ett intresse av att kapitalisera den. Styrmedelsförslaget innebär stöttande 

åtgärder, där samverkan mellan offentlig och privat sektor är avgörande för utveckling av 

naturturism som näringsgren. Det inkluderar alla de tjänster och faciliteter som kan vara kopplade 

till specifika upplevelser i naturen. De möjliga konflikterna beror på vilka tjänster och faciliteter 

som styrmedlet leder till. Vi bedömer att risken för målkonflikter är relativt begränsade.  

Genomförbarhet 

EU:s nya skogsstrategi5 lyfter fram potentialen för turismsektorn att växa med hjälp av naturen. 

Det handlar både om naturturism och naturbaserade hälsotjänster. Efterfrågan på dessa tjänster kan 

påskynda den gröna omställningen då de har möjlighet att öka intäkterna för alternativ användning 

av skogen och öka välfärden på landsbygden. EU-kommissionen skriver att de kommer främja 

skogsekoturism genom att stödja samverkan mellan turismsektorn, skogsägare och 

naturskyddstjänster. Dessutom säger sig EU-kommissionen främja standarder och normer för 

ekoturism. Genom samverkan mellan skogsbruket och turismnäringen kan nya tjänster och 

aktiviteter utvecklas som kan ha en positiv effekt på människors hälsa samtidigt som det skyddar 

och bevarar skogens naturvärden.  

Skogsutredningen (Statens offentliga utredningar, 2020) skriver också om naturturism och 

potentialen i att skydda skog till fördel för utökad naturturism. Även skogens betydelse för vår 

hälsa är ett säljande argument (jfr SLU, 2020). 

Genomförbarheten bedöms vara medel då det finns stor outnyttjad potential för alternativ 

användning av skogen. 

Statsfinansiella kostnader 

Resurser krävs för att offentliga aktörer ska kunna fungera som samverkansnav. Resurser krävs 

vidare för att utveckla grundläggande besöksinfrastruktur där sådan saknas. En förutsättning för 

förslaget är också att markägare får ersättning för att de låter skydda sin skog. Kostnaderna för 

formellt skydd kan dock hållas utanför kalkylen. Staten arbetar med formellt skydd oberoende av 

om de skyddade områdena vidareutvecklas genom naturturism eller inte. Samtidigt kan 

naturturism vara ett extra incitament för markägare att anmäla intresse för formellt skydd.  

 
5 EU:s skogsstrategi offentliggjordes 14 juli 2021 av EU kommissionen. Skogsstrategin är en del av den gröna given 
och sträcker sig fram till 2030. Strategin finns att läsa här: https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-
strategy_sv 
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Kostnadseffektivitet 

Sammantaget bedöms kostnadseffektiviteten som hög, då styrmedlet bedöms ha god effekt på 

berörda ekosystemtjänster utan stora extra kostnader för samhället. Styrmedlet har möjlighet att 

ge fler människor möjligheten att ta del av och uppleva skogens natur och dess positiva effekter 

samtidigt som samhället långsiktigt gynnas av de nyttor som ekosystemtjänsterna för med sig. Ett 

visst statligt stöd till berörda aktörer och organisationer enligt föregående stycke bör på ett 

kostnadseffektivt sätt kunna bidra till skydd av natur.  

Tabell 4. Konsekvensbedömning av naturturism 

Måluppfyllelse Kostnadseffektivitet 
Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Medel Hög Låg Medel Ja 

 

9.5 Ekosystemtjänstavgift 

Detta förslag är tänkt som en finansieringsmetod för att kunna genomföra åtgärder via andra 

styrmedel. Det är därför inte relevant att analysera måluppfyllelse och kostnadseffektivitet för 

förslaget. En ekosystemtjänstavgift kan vara väl motiverad om det finns höga samhällsekonomiska 

värden av väl fungerande ekosystem, som överstiger de kostnader för åtgärder som krävs för att 

upprätthålla ekosystemtjänsterna i fråga. Avgiften kan i princip utformas som en inkomstbaserad 

skatt. Om inte avgiften är öronmärkt för att täcka en specifik utgift är det egentligen mer korrekt 

att referera till den som en skatt. Avgiften eller skatten kan utformas som en andel av den 

beskattningsbara inkomsten, likt utformningen av public service-avgiften i Sverige där inkomst 

beskattas procentuellt upp till ett inkomsttak. 

Berörda aktörer 

Om ekosystemtjänstavgiften skulle införas med inkomst som bas påverkas hela den skattepliktiga 

befolkningen i Sverige. Avgiften skulle behöva administreras av en myndighet, förslagsvis 

Skatteverket. Den skulle bidra till att finansiera skydd av produktiv skogsmark med höga eller 

utvecklingsbara naturvärden och skulle därmed beröra ägare av sådan mark. 

Genomförbarhet 

Genomförbarheten av styrmedlet beror främst på om det finns ett politiskt intresse och stöd för 

förslaget. I den utformning som föreslås där ekosystemtjänstavgiften är inkomstbaserad berörs 

stora delar av den svenska befolkningen. Ett så omfattande styrmedel kräver brett folkligt stöd och 

en genomtänkt utformning utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Sverige har, 

med stor erfarenhet av beskattning och avgifter såsom inkomstskatt, public service-avgift och 

trängselavgifter, tekniskt sett goda förutsättningar för genomförbarhet om en politisk drivkraft 

finns. Frågan om politisk acceptans handlar om att skapa legitimitet och en bred förståelse bland 
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medborgarna för avgiftens syfte. Rättviseperspektiv och principer om att förorenaren betalar kan 

komma att spela roll i den politiska debatten. En analys kring hur medlen ska användas för att höja 

statusen på ekosystemtjänster med otillräcklig status relaterar inte direkt till utformningen av 

ekosystemtjänstavgiften som styrmedel. För att skapa legitimitet krävs att syftet är tydligt och att 

avgiften används för att genomföra effektiva åtgärder. Med reservation för förbehåll om politisk 

vilja och acceptans bedöms inte genomförbarheten för en ekosystemtjänstavgift möta några 

omfattande hinder. 

Statsfinansiella kostnader 

Ekosystemavgiften kan ses som en statsfinansiell intäkt för att täcka kostnader för 

naturvårdsåtgärder i skogen. Man breddar skattebasen och skapar budgetutrymme för att 

genomföra åtgärder som gynnar förvaltning av ekosystemtjänster. De statsfinansiella kostnaderna 

för att upprätthålla ett ytterligare styrmedel eller skattesystem förväntas öka men kan betraktas 

som en del av de transaktionskostnader som ett system medför. Ur ett statsfinansiellt och 

kostnadseffektivitets-perspektiv är det viktigt att minimera effektivitetsförluster genom att minska 

transaktionskostnader, administration och andra utgifter för att skapa så hög allmännytta som 

möjligt per krona. Sammantaget bedöms de statsfinansiella kostnaderna vara låga och förslaget 

förväntas istället bredda skattebasen och generera statsfinansiella intäkter.  

9.6 Crowdfunding för att finansiera naturvårdsåtgärder i skogen  

I likhet med föregående förslag är crowdfunding ett styrmedlet som syftar till att finansiera 

naturvårdsåtgärder i skogen. Vi analyserar inte måluppfyllelse och kostnadseffektivitet eftersom 

de beror på vilka faktiska åtgärder som väljs. Crowdfunding som koncept handlar om att utlysa en 

projektidé som kan finansieras genom ett flertal små eller stora investeringar från privata 

investerare som ser ett värde i att projektidén förverkligas. Finansiering betraktas som en goodwill-

handling där investeraren ser ett personligt värde i att finansiera projektet. Investeraren har alltså 

inga förväntningar på direkt avkastning eller direkt ägande. Det är inte tydligt huruvida 

crowdfunding bör betraktas som ett rent styrmedel men det finns anledning att betrakta 

investeringsplattformar för crowdfunding som potentiella styrmedel för att gynna spridning av 

information och möjligheter till att knyta ihop aktörer och investerare.  

Berörda aktörer 

Myndigheter kan tänkas ha en roll genom att tillhandahålla tekniska plattformar och administrera 

transfereringar av medel. Eventuellt kan befintliga crowdfunding-plattformar nyttjas. I övrigt 

berörs investerarare och de som ska stå för åtgärderna, däribland skogsägare som väljer att låta 

skydda sin skog.  

Genomförbarhet 

Eftersom styrmedlet bygger på frivillighet och upplägget är att knyta samman investerare som har 

ett personligt intresse av miljöförbättrande projekt med aktörer som söker finansiering, bedöms 

genomförbarheten vara hög. Det finns befintliga plattformar för crowdfunding och även om dessa 
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behöver anpassas för att nå rätt målgrupper bedöms det inte medföra några höga kostnader. Om 

en helt ny plattform behöver skapas kan det däremot medföra mer kännbara kostnader för den som 

ska tillhandahålla tjänsten. Det kan vara antingen en privat aktör eller en myndighet. Pilotprojekt 

genom befintliga plattformar för crowdfunding kan utvisa vilket intresse det finns för att finansiera 

skogliga naturvårdsåtgärder. Enstaka studier har visat att lantbrukare har positiva attityder till 

crowdfunding för miljöåtgärder (Kragt m.fl., 2021). Det finns också indikationer på positiv 

inställning hos allmänheten (Stoknes, m.fl., 2021). 

Statsfinansiella kostnader 

Crowdfunding som styrmedel innebär en statsfinansiell kostnad om en myndighet ska 

tillhandahålla den tekniska plattformen för crowdfunding och administrera transfereringar. Det 

kan också finnas kostnader kopplade till att se till att regelverk och lagstiftning efterlevs i samband 

med finansiering genom crowdfunding. Totalt sett bedöms de statsfinansiella kostnaderna vara 

låga i förhållande till de potentiella fördelarna. Det ska poängteras att styrmedlet inte syftar till att 

påverka andra incitament utan fungera som ett stöd för att effektivt ta till vara på 

finansieringintressen för åtgärder som kan bidra till naturvårdsåtgärder i skogen.  

10. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras perspektiv som berör samtliga styrmedelsförslag. Vilka incitament som 

påverkas av förslagen visualiseras i figur 5 och hur de träffar skadelindringshierarkin presenteras 

i tabell 5. Därefter diskuteras principen om att förorenaren betalar, samt vikten av att anpassa 

styrmedel efter beteendeinsikter och att ordentligt mäta effekter av styrmedel. 

10.1 Hur påverkar styrmedlen incitament för genomförande av åtgärder? 

Figur 5 visualiserar vilka typer av incitament som påverkas av de olika styrmedelsförslagen. 

Regleringar och tillsyn definierar vad som är tillåtet och inte. Politiska ekonomiska incitament 

främjar att åtgärder genomförs genom att internalisera externa effekter, som annars inte uppstår i 

den fria marknaden. Andra typer av incitament kan komma från moraliska ställningstaganden eller 

preferenser för att gynna miljön eller andra människors välmående. Kunskapsuppbyggnad kan 

också påverka beslut om genomförande av åtgärder genom att skapa kännedom om effekter av 

olika åtgärder. Flera av styrmedlen som diskuteras i denna rapport kan påverka olika typer av 

incitament eller påverka beslut på olika sätt, och figur 5 fungerar som en förenklad översiktsbild. 

Exempelvis kan ekologisk kompensation ses som en reglering ifall krav på kompensationsåtgärder 

ställs, men styrmedlet kan också ses som ett ekonomiskt incitament eftersom det kostar att 

kompensera för skador. Ekosystemjänstavgiften och crowdfunding innebär inga direkta effekter 

på genomförandet av åtgärder, men kan användas för att finansiera andra styrmedel som har en 

direkt koppling till åtgärderna. Styrmedlen kan även stärka varandra och andra mål – där till 

exempel främjande av naturturism kan stärka kolinlagring i skogar med god förmåga till detta, och 

i kombination med ekologisk kompensation kan kolbindande ‘reservat’ bildas.  
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Figur 5. Vilka incitament som träffas av respektive styrmedelförslag. De blå rutorna visar olika 

styrmedel (utan inbördes rangordning), orange rutor visar olika kategorier av styrmedel och 

gröna är utfallet som önskas uppnå med styrmedlen. 

 

Skadelindringshierarkin är en vedertagen prioriteringsordning för prioriteringen av arbete med 

miljöskador. Högst upp i hierarkin är att undvika skadan. För skador som är svåra eller orimligt 

kostsamma att undvika bör man i så stor utsträckning som möjligt minimera skadan, följt av att 

återställa skadan. Att kompensera kommer sist. Det ska poängteras att skadelindringshierarkin inte 

inkluderar åtgärder för att främja positiva externaliteter. Exempelvis är skadelindringshierarkin 

irrelevant när det gäller att få till stånd naturvårdande skötsel i skyddade områden.  

Tabell 5 sammanställer vilken del av skadelindringshierarkin som träffas av respektive 

styrmedelsförslag i de fall styrmedlen inte riktar in sig på att främja positiva externaliteter. Många 

av styrmedlen träffar skadelindringshierarkin på olika nivåer. Delvis beror detta på att åtgärderna 

som kan möjliggöras eller främjas genom styrmedlen i sig träffar skadelindringshierarkin olika. 

Främjandet av naturturism och incitament för bevarande har stark koppling till 

skadelindrindrinshierarkins högre nivåer. Ekologisk kompensation har ett naturligt fokus på den 

sista nivån, men genom krav på kompensationsåtgärder skapas också incitament för att undvika, 

minimera eller återställa skador, eftersom kompensationsåtgärderna i sig är kostsamma.  
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Tabell 5. Hur styrmedlen träffar skadelindringshierarkin. Styrmedel som i denna rapport 

konsekvensbedömts i någon utsträckning är fetmarkerade. Notera dock att vissa av styrmedlen 

också kan främja åtgärder som skapar eller förstärker värden.  

Styrmedel 1. Undvika 2. Minimera 3. Återställa 4. Kompensera 

Ekosystemtjänstavgift X X X  

Crowdfunding X X X  

Omvänd auktionering X X X  

Incitament för bevarande X X   

Främjande av naturturism X    

Ekologisk kompensation (X) (X) (X) X 

Tillsyn X (X) (X)  

Reglering X (X) (X)  

Miljömässigt ansvarsfull 

upphandling 
X X X (X) 

Information & Guidning X X X X 

10.2 Förorenaren betalar 

I diskussioner kring externaliteter är det värt att poängtera att äganderätten spelar en stor roll. Äger 

man skogsmark har man också generellt rätt att bruka skogen, trots att negativa externaliteter 

uppstår. Att inte bruka skogen och i stället låta den stå kan då ses som en aktivitet som skapar vissa 

positiva externaliteter. Generellt tillämpar svensk miljöpolitik principen om att förorenaren ska 

betala (Polluter Pays Principle), vilken innebär att aktörer ska bära kostnaderna för undvika och 

minimera miljöskador. Utan att inskränka på äganderätten kan detta vara svårt att tillämpa i alla 

lägen. Problematiken blir än svårare kopplat till flera ekosystemtjänster som är svårare att mäta än 

exempelvis utsläpp av koldioxid. Av dessa skäl kan det också vara aktuellt att införa ekonomiska 

incitament som uppmuntrar till andra aktiviteter med positiva externaliteter, som att betala för att 

låta skogen stå. 
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10.3 Beteendeanpassade styrmedel och vikten av att mäta effekter 

Detta avsnitt poängterar vikten av att anpassa styrmedel efter vetenskapliga insikter inom 

beteendevetenskap samt vikten av att strukturerat mäta effekterna av styrmedel. 

För att öka genomförandet av åtgärder som gynnar skogens ekosystemtjänster är det av yttersta 

vikt att förstå de drivkrafter som ligger bakom beslut och beteenden hos skogsägare, entreprenörer, 

virkesköpare och andra aktörer som kan påverka ekosystemtjänsterna. Skogsägarnas kunskaper 

om ekosystemtjänsterna och attityder till dessa är viktiga att förstå för att främja ett hållbart 

förvaltande av skogen. Studier kring attityder och värderingar behövs därför. Styrmedel bör 

anpassas efter både de hinder för hållbart skogsbruk som skogsägare upplever som högst och 

sådana hinder som påverkar beslut och beteenden utan att nödvändigtvis vara föremål för 

reflektion. Beteendearkitekturen (den miljö som påverkar våra beslut) bör anpassas efter 

målsättningar kring förvaltningen av skogen och såväl styrmedel som ekonomiska incitament som 

information bör reflektera detta. För att göra detta behövs en djupare förståelse för skogsägares 

kunskaper och attityder vilket motiverar ökade eller riktade medel för forskning.  

Ett hinder för hållbar förvaltning av skogen är de bristande ekonomiska incitament för något som 

vanligtvis inte är prissatt. Detta hinder är normalt enkelt att förstå. Andra hinder kan vara mer 

dolda, och kräver djupare analys för att vi ska förstå hur de påverkar viktiga beslut.  

Insikter från beteendeforskning som vore relevant att ha i åtanke vid införandet av styrmedel eller 

analys av dessa innefattar bland annat: 

- Sociala normer 

- Standardval 

- Kognitiv dissonans 

- Tidspreferenser 

- Identitetsbilder 

- Undanträngning av motiv 

Ofta är invanda beteenden svåra att rubba. Vi påverkas till stor del också av sociala normer, det 

vill säga beslut och beteenden som vi ser att andra gör eller anser är acceptabelt. Vilka beslut som 

ses som standardval påverkar också vårt beteende i hög utsträckning, särskilt för beslut som vi 

inte lägger stor eftertanke kring. 

En ovilja att se och värdesätta skogens ekosystemtjänster skulle kunna vara en följd av kognitiv 

dissonans. Istället för att objektivt se alla värden som skogen kan tillföra (biologisk mångfald och 

andra ekosystemtjänster), läggs fokus på de värden som får etablerade vanor och bruksmetoder att 

framstå som de bästa alternativen (produktionen av råvaror). Människor har generellt också svårt 

att relatera till händelser långt i framtiden eller utanför vår närhet. Många av skogens 

ekosystemtjänster är beroende av en långsiktig planering och hantering, vilket försvåras av 

motverkande kortsiktiga ekonomiska incitament. Övertygelser och värderingar hör också starkt 
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ihop med olika identiteter. Argument som framhäver negativa effekter av olika gruppers beteenden 

kan ofta vara verkningslösa ifall de upplevs som attacker mot identitetsbilder. 

Vid införandet av ekonomiska incitament kan det dessutom finnas en risk att andra motivationer 

till önskvärda beteenden trängs undan. Exempelvis har sådana effekter påvisats för 

bloddonationer, som minskade när ekonomiska belöningar infördes (Johanesson och Mellström, 

2005). Liknande effekter har också visats för arbetsinsatser (Gneezy och Rustichini, 2000), där 

slutsatsen från studien var att betalning kan leda till ökade insatser, men endast ifall betalningen 

är tillräckligt hög. Annars kan det i stället få motsatt effekt. Ekonomiska incitament är dock ofta 

effektiva, så slutsatsen från dessa studier bör inte vara att inte använda ekonomiska styrmedel, utan 

att vara medveten om riskerna och att noga testa och utvärdera effekterna av de styrmedel som 

införs. 

För att kunna påverka beteenden i en särskild riktning med hjälp av beteendeinsikter behöver 

beteenden och bakomliggande orsaker till beteenden undersökas.  

Analys av bakomliggande orsaker till beteenden görs lämpligast med studier som både undersöker 

aktörers egna åsikter (med hjälp av enkäter) och hur deras beslut påverkas av olika faktorer 

(exempelvis med hjälp av hypotetiska valexperiment). I ett andra steg kan styrmedel anpassas för 

att främja önskvärda beteendeförändringar. Detta kan handla om vilken information som 

presenteras och hur informationen presenteras. Det är också gynnsamt att införa eller anpassa 

styrmedel på ett sätt som möjliggör systematisk mätning av styrmedlets effekter. 

Utöver styrmedel som grundas i ekonomiska incitament eller förbud kan även andra förändringar 

i beslutsmiljöer påverka beslut. Ändringar av standardval, användandet av sociala normer och att 

minska komplexiteten av information är exempel på “nudges”, som innebär små ändringar i 

beslutsmiljöer som inte påverkar valfriheten eller ekonomiska incitament. Begreppet 

populariserades av Thaler och Sunstein (2008) och det finns många fler exempel på typer av 

nudges. Exempelvis påverkar standardval många av de beslut som tas i vardagen. Ifall ett alternativ 

är betydligt lättare att välja än andra är risken stor att detta alternativ väljs i hög utsträckning. Då 

är det rimligt att detta standardval är det som gynnar samhället mest, åtminstone om det inte är 

mer kostsamt för individen. Att ändra standardval kan ha stora effekter, vilket har visats bland 

annat för organdonationer (Davidai m.fl, 2012) och pensionssparande (Cronqvist m. fl., 2018). 

Särskilt nås stora effekter för beslut som individen inte har tidigare starka preferenser om, eller 

beslut som man inte lägger stor vikt vid (Löfgren och Nordblom, 2020). Troligtvis finns det 

standardval som påverkar skogens ekosystemtjänster. Dessa standardval skulle kunna ändras för 

att främja en positiv utveckling av ekosystemtjänsternas status. För att identifiera standardvalen 

skulle ytterligare studier behövas. Styrmedel som baseras på information och guidning kan också 

dra nytta av insikter från forskning inom psykologi och beteendeekonomi. Ofta påverkas våra 

beteenden mycket av hur andra beter sig. Därför kan det vara effektivt att sprida information om 

sociala normer för beteenden och beslut som anses fördelaktiga. Exempelvis har detta använts 

framgångsrikt för att minska hushållens energikonsumtion (Allcott, 2011). Att presentera 

information på ett tydligt och lättillgängligt sätt är också viktigt, inte minst för att fånga 
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uppmärksamhet kring aspekter som beslutsfattare kanske inte annars tar i beaktning. För en 

nyligen genomförd metastudie över effekter av olika typer av nudging, se Mertens m.fl. (2022). 

Samtidigt innebär åtgärderna endast låga statsfinansiella kostnader och genomförbarheten bör vara 

hög. Att studera effekten av olika utformningar av styrmedel anses viktigt eftersom det ofta kan 

vara svårt att förutspå effekterna av olika lösningar, något som bland annat påvisats av Milkman 

m.fl. (2021). 

11. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Förvaltningen av skogen är en komplex fråga. Skogen erbjuder flera ekosystemtjänster, som i vissa 

fall står i konflikt med varandra. Virkesproduktionen är en central inkomstkälla för skogsägare, 

men samtidigt kan många andra ekosystemtjänster ta skada av ett alltför intensivt brukande. 

Incitament för olika aktörer är inte i linje med de värden som skogens ekosystemtjänster erbjuder 

för samhället. Olika aktörers ofullständig information och beteenderelaterade systematiska 

“feltänk” skapar ytterligare problem för att nå en samhällsekonomiskt optimal förvaltning av 

skogen. Genomförandetakten av flera åtgärder som främjar biodiversitetsrelaterade 

ekosystemtjänster skulle behöva öka. För att öka denna genomförandetakt behövs central styrning 

för att möjliggöra eller skapa incitament i linje med vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, vilket 

inkluderar ytterligare nyttor utöver de som direkt träffar enskilda aktörer.  

En sammanställning av konsekvensbedömningarna för de olika styrmedelsförslagen presenteras i 

tabell 6. Flera av styrmedlen kan med fördel implementeras i kombination, då de riktar sig mot 

olika befintliga hinder men med det övergripande målet om att öka genomförandetakten av 

åtgärder som gynnar de tre biodiversitetsrelaterade ekosystemtjänsterna som vi fokuserat på i den 

här rapporten. Incitament för bevarande skapar positiva ekonomiska incitament för bevarandet av 

skog samtidigt som negativa incitament skapas för avverkning. Styrmedlet träffar alla skogsägare. 

Omvänd auktionering kan tillämpas för att främja genomförandet av åtgärder genom utlysningar 

för specifika åtgärder. Detta styrmedel främjar även fri konkurrens vilket gynnar 

kostnadseffektiviteten. Ekologisk kompensation gör det nödvändigt att kompensera för skador som 

uppstår, vilket även skapar ekonomiska incitament för att undvika skadorna från början. Det sista 

styrmedlet som konsekvensbedömts är incitament för att främja naturturism. Naturturismen 

främjas genom att minska barriärer och öka koordinationen mellan utbud och efterfrågan av olika 

naturturismtjänster. Härigenom ges skogsägare tillgång till andra inkomstkällor än försäljning av 

virkesråvara. I tabell 6 utelämnas ekosystemtjänstavgiften och crowdfunding, eftersom 

måluppfyllelse och kostnadseffektiviteten beror helt på vad intäkterna används till för åtgärder. 

Ekosystemtjänstavgiften skulle ha stor inverkan eftersom den skulle träffa hela den skattepliktiga 

befolkningen. Däremot skulle den kunna vara praktiskt svår att tillämpa utifrån politiska 

svårigheter att införa skatteliknande avgifter. Crowdfunding skulle vara lättare att tillämpa 

eftersom den nyttjas på frivillig basis. Täckningen kan däremot inte förväntas bli alls lika hög som 

för en ekosystemtjänstavgift.  
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Tabell 6. Konsekvensbedömning av styrmedel 

Styrmedel Måluppfyllelse 
Kostnads-

effektivitet 

Statsfinansiella 

kostnader 
Genomförbarhet Målkonflikter 

Incitament för 

bevarande 

Hög  Medel Medel Medel Ja 

Omvänd 

auktion 

Medel Hög Låga Hög Inga 

identifierade 

Ekologisk 

kompensation 

Medel 
Hög Medel Hög 

Inga 

identifierade 

Främja 

naturturism 
Medel 

Hög Låga Medel Ja 

 

Utöver ekonomiska incitament finns flertalet faktorer som kan ses som möjliga bakomliggande 

orsaker till beteenden, beslut och det genomförandeunderskott som finns kopplat till åtgärder för 

främjandet av skogens ekosystemtjänster. Dessa kan till viss del hanteras genom införandet av 

styrmedel, men en djupare förståelse för de viktigast faktorerna skulle behövas för att på bästa sätt 

kunna främja ekosystemtjänsterna. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar ett utökat arbete med styrmedel för främjandet av åtgärder som gynnar de tre 

ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, habitat och livsmiljöer samt naturlig kontroll av 

skadedjur och sjukdomar: 

• Incitament för bevarande av skog bör skapas för att gynna både de aktuella 

ekosystemtjänsterna i denna rapport, kolinlagring och andra ekosystemtjänster som gynnas 

av bevarandet av skog. 

• Omvänd auktionering kan tillämpas för specifika åtgärder eller specifika målsättningar 

som bedöms nå otillräcklig genomförandenivå eller måluppfyllnad. 

• Arbetet med ekologisk kompensation bör synkroniseras i olika delar av landet, och 

kommuner och länsstyrelser som ännu inte arbetar med styrmedlet bör dra lärdomar från 

de som har mer erfarenhet av styrmedlet. 

• Andra källor till inkomster för skogsägare bör främjas, där naturturism kan spela en allt 

större roll. 
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• Möjligheter för ökad finansiering av åtgärder bör undersökas vidare, där vi rekommenderar 

framtagandet och spridning av en plattform för crowdfunding av olika åtgärder som gynnar 

ekosystemtjänsterna i fråga. 

• Skadelindringshierarkin bör tillämpas för att prioritera att undvika skador. Styrmedel bör 

dock införas för att främja åtgärder som träffar alla nivåer av skadelindringshierarkin. Det 

är också viktigt att införa styrmedel som skapar incitament för åtgärder som skapar eller 

förstärker värden och inte endast undviker skador. 

• Attityder, betalningsvilja och värdering av ekosystemtjänster bör undersökas för relevanta 

aktörer. Detta skapar en förståelse för incitament bakom åtgärder och vad som kan krävas 

för att öka genomförandetakten av åtgärder som främjar ekosystemtjänsterna. 

• En djupare förståelse för andra bakomliggande orsaker till beteenden skulle behövas för att 

anpassa styrmedel och på bästa sätt främja åtgärder som gynnar ekosystemtjänsterna. 

• Styrmedel bör utformas och implementeras på ett sätt som möjliggör mätning av effekter 

av införande av styrmedel.  
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