
Sveaskogs långsiktiga inriktning

Hållbart skogsbruk



• En ny långsiktig inriktning med ambitionen att gå i spetsen för den EU-gemensamma 

strategin för biologisk mångfald i Sverige. 

• Framtagen under 2020 av en stor del av bolagets medarbetare över hela landet.

• Fokuserar på de brukade skogarna, men innefattar också åtgärder i avsatt naturvårdsskog 

och vattendrag. 

• Syftar till att öka biologisk mångfald och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i 

skogsmarken samt öka tillväxten för att minst bibehålla virkesleveranser till industrin.

• Med den vill Sveaskog på ett kraftfullt sätt bidra till att nå de svenska miljömålen, 

Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål. 

Sveaskogs långsiktiga inriktning 

för 2021 - 2026, Hållbart skogsbruk



*2020 var andelen

hänsynsytor 14% av

avverkningsarealen.

Sveaskogs totala 

markinnehav i grönt

Produktiv skogsmark 3,0 milj. ha

Improduktiv skogsmark 0,4 milj. Ha

Totalt markinnehav 3,9 milj. ha
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• Sveaskog ska ta ledningen för ett skogsbruk som bidrar till 

att nå svenska, EU- och internationella miljömål

• Mål 1: 10% formellt skydd (idag ca 7%)

• Mål 2: 30% skyddad skogsmark (idag ca 29%)

Sveaskog ska bidra till EU-

gemensamma och nationella mål för

klimat- och biodiversitet

De brukade skogarna

Sveaskogs arbete länkas till 

pågående processer; nya

internationella mål inom

konventionen för biologisk

mångfald (CBD), arealmål inom

Levande skogar samt 

Skogsutredningen.



De brukade skogarna

1. Optimalt plantval för ett förändrat klimat

2. Nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn

3. Hyggesfritt i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna

4. Hyggesbegränsning i areal och lokalisering baserat på 

landskapspåverkan

5. Initiativ för förbättrad samexistens med rennäringen

6. Utökad röjning och gallring i renskötselområdet

De brukade skogarna

Vattnet i skogen

7. Våtmarksprogram: 100 nya våtmarker

8. Återställa 10 rinnande vattendrag

Naturvårdsskogarna

9. Harmonisering med nationella och EU-mål

10. Utökat program för naturvårdande skötsel

11. Utökad satsning på lövnaturskog

12. Kontinuitetsskogar i nordvästra Sverige

Planerade åtgärder



De brukade skogarna



• Plantor ska väljas i förhållande till mark- och naturtyp för 

klimatanpassning

• Nyetablering av lövskog för virkesproduktion

• Insatserna ger ökade ekologiska värden i det brukade

landskapet

1. Optimalt plantval 

för ett förändrat klimat

De brukade skogarna



• Systematisk och långsiktig hänsyn i stor skala

• Etablering av sammanhängande grön infrastruktur

• Insatser för att påskynda en återhämtning av ekologiska

värden

2. Nytt program för ekologiskt 

funktionell naturhänsyn

De brukade skogarna



• Omberg, Halle-Hunneberg, Böda, Raslången och Hornslandet

• Totalt ca 10 000 ha brukad skog

• Hyggesfria metoder som mosaik eller luckhuggning

• Insatserna ger ökade ekologiska värden och ökad tillgänglighet för 

friluftsliv

• Stort forskningsintresse avseende effekt på biologisk mångfald

3. Hyggesfritt i de brukade delarna 

av de mest besökta ekoparkerna

De brukade skogarna



•Hyggenas storlek och läge planeras i förhållande till 

landskapsbild

•Begränsning av hyggesytans storlek och form ska utredas

•Varierande tidpunkt för avverkning i homogena områden ger 

åldersvariation i ny skog

4. Hyggesbegränsning i areal och

lokalisering baserat på

landskapspåverkan

De brukade skogarna



• Fördjupad dialog med rennäringen

• Samråd med samebyar baseras på nytt digitalt verktyg:

samplanering.se

• Vidareutvecklas i samverkan med rennäringen

• Verktyget ger underlag till gemensam landskapsplanering – där 

effekter av åtgärder kan förutses och följas i geografi och olika 

tidshorisonter

5. Initiativ för förbättrad 

samexistens med rennäringen

De brukade skogarna



• Röjning och gallring anpassad i tid efter dialog med samebyarna 

• Ger flera effekter: Renarnas framkomlighet ökar, marklevande 

lavar gynnas

6. Utökad röjning och gallring

i renskötselområdet

De brukade skogarna



Vattnet i skogen



• Öka antalet restaurerade våtmarker från ca 4 till 20/år varav minst 

hälften ska utgöra > 2 hektar

• Utgör kraftfulla kolsänkor = effektiv klimatåtgärd

• Genomförs i samarbete med myndigheter, föreningar och andra

markägare

7. Våtmarksprogram:

100 nya våtmarker

Vattnet i skogen



• Återskapa ekologiska funktioner i större vattendrag och biflöden

• Stort nationellt intresse; genomförs i samarbete med

myndigheter, organisationer och forskning (Mörrumsån)

8. Återställa 10 rinnande vattendrag

Vattnet i skogen



Naturvårdsskogarna



• Öka andelen formellt skydd till 10% (idag ca 7%)

• Skogar med höga naturvärden avsätts formellt, ca 100 000 hektar

• Bidra till att nå nationella miljömål, EU:s gröna giv och 

biodiversitetsmål. 

9. Harmonisering med nationella 

och EU-mål

Naturvårdsskogarna



• Ca 100 000 ha naturvårdsskogar med naturvårdande skötsel

• Främja särskilt skogar med löv och ädellöv

• Skapa ekologiska strukturer som död ved och brandsubstrat

• Från 1 000 till 3 000 hektar per år

10. Utökat program för

naturvårdande skötsel

Naturvårdsskogarna



• Ökade insatser i löv- och ädellövmiljöer med många rödlistade 

arter

• Förstärka skogsmiljöer med särskild betydelse för paraplyarten 

vitryggig hackspett i fem ekoparker; Färna, Forsmark,  

Hornslandet, Rosfors och Storklinten

• 4 000 ha produktionsskogar i de fem ekoparkerna överförs till 

naturvårdsskog

11. Ökad satsning på lövnaturskogar

Naturvårdsskogarna



• Fokus på tidigare ej kalavverkade skogar

• Avsättning av all gammal kontinuitetsskog (>140 år), ca 14 000 ha

• Ytterligare ca 45 000 ha yngre kontinuitetsskogar utreds för framtida 

avsättning alternativt för hyggesfria skogsbruksmetoder

12. Kontinuitetsskogar i nordvästra

Sverige

Naturvårdsskogarna


