
Skogsvårdslagen
och 

älgskadeproblematiken



Ramarna för Skogsstyrelsens arbete

• Skogspolitiken ”Frihet under ansvar”
– Propositioner
– Lagar
– Förordningar
– Regleringsbrev

• Våra verktyg
– Uppdrag
– Inventering
– Information
– Rådgivning
– Lagtillsyn

• Skogsstyrelsens Viltpolicy (tydliggörande ståndpunkter, internt och externt)



Skogsstyrelsens ståndpunkter

• Viltskadade bestånd ska inte särbehandlas 
då skyldigheten att anlägga ny skog enligt 
skogsvårdslagen föreligger.

• Avskjutning är det viktigaste instrumentet för 
att minska oacceptabla viltskador. 



Skogsstyrelsens ståndpunkter
• Skogsstyrelsen har inga synpunkter på hur 

viltförvaltning sker förutom att uttaget ska 
vara långsiktigt hållbart och att effekter på 
skogsproduktion och den biologiska 
mångfalden hålls på en nivå som är förenligt 
med skogspolitiken. 

• Skogsstyrelsen formulerar efter samråd med 
skogssektorn vilka skadenivåer på skog som 
kan anses tolerabla.

• Hjortviltet ska inte orsaka skogsskador i 
sådan omfattning att de utgör hinder för att nå 
skogspolitikens produktions- och miljömål. 



Den svenska skogspolitiken 
vilar på två jämställda mål 
för miljö och produktion

1 § SVL
Skogsskötselns allmänna inriktning

• ”Skogen är en nationell tillgång och en 
förnybar resurs som ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som 
den biologiska mångfalden behålls.

• Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra 
allmänna intressen.”



Produktionsmålet

•Skogen och skogsmarken ska utnyttjas 
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 
uthållig god avkastning

•Skogsproduktionen inriktning ska ge 
handlingsfrihet i fråga om användning av 
vad skogen producerar.

•Skogen är en förnybar resurs Ill. Christer Lindberg



Miljömålet
•Skogsmarkens naturgivna 
produktionsförmåga ska bevaras
•Biologisk mångfald och 
genetisk variation ska säkras
•Växt- och djurarter som 
naturligt hör hemma i skogen 
ska ges förutsättningar att 
fortleva i livskraftiga bestånd
•Hotade arter och naturtyper ska 
skyddas
•Skogens kulturmiljövärden samt 
estetiska och sociala värden ska 
värnas
.

Ill. Christer Lindberg



Frihet under ansvar

Ill. Christer Lindberg

Prop. 2007/08:108

Skog och klövvilt
Mina iakttagelser och ställningstaganden
Samhället kan inte acceptera att en önskan om en tät 
viltstam leder till att betydande virkesvärden förstörs. En 
bättre balans mellan dessa intressen måste åstadkommas. 
Jag anser att denna balans endast kan uppnås genom att 
vinterstammarna av älg reduceras. Det är markägaren 
som har rätten att jaga och därmed också 
huvudansvar för att älgstammen hålls på en rimlig 
nivå. Det är enligt min mening fullt möjligt att bedriva 
ett långsiktigt hållbart skogsbruk och samtidigt ha goda 
jaktbara stammar av älg. För att öka trycket på 
markägarna att ta sitt ansvar när det gäller att göra 
rimliga avvägningar mellan älgtillgång och 
skogsskador anser jag att Skogsstyrelsen i större 
utsträckning bör använda lagtillsynsinstrumentet. 
Myndigheten bör exempelvis med hänvisning till 5 §
skogsvårdslagen och 2−3 §§ skogsvårdsförordningen 
kunna ställa krav på att svårt älgskadad skog 
avvecklas och ersätts med ny.



5 § SVL
Skyldighet att anlägga ny skog

1. Markens virkesproducerande förmåga tas inte 
tillvara

2. Marken ligger outnyttjad
3. Skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande



5 § SVL
Skyldighet att anlägga ny skog

Kravet på ny skog bedöms olika beroende på 
skogens höjd

• Höjd > 10 m:    Lågt virkesförråd (höjd och 
grundyta i diagrambilaga)

• Höjd < 10 m:    Lågt antal huvudstammar eller 
huvudplantor



Lägsta antal huvudplantor vid 
sista tid för hjälpplantering

________________________________________________________ 
Ståndorts-index H100 Stamantal/hektar 

i allmänhet i fjällnära skog      efter anläggning av 
barrträdsdominerad 

blandskog enligt 
särskilda regler om bidrag 

till anläggning av skog på 
områden med stormfälld 

skog 

Tallskog* T28+ 2 300 1 800 2 300 
T24 2 000 1 600 2 000 
T20 1 700 1 300 1 700 
T16 1 300 1 000 1 300 
T12 1 100 900 1 100 

Granskog G36+ 2 300 - 1 900 
G32 2 000 1 600 1 600 
G28 1 800 1 400 1 400 
G24 1 500 1 200 1 200 
G20 1 100 900 1 100 
G16 900 700 900

Björkskog Alla 2000 1500 2000



Reproduktionsplikt vid höjd < 10 m

• Skogsstyrelsens allmänna råd till 5 §
– Markens virkesproducerande förmåga bör  inte anses vara tillvaratagen på 

ett godtagbart sätt, när antalet huvudplantoreller motsvarande stammar är 
mindre än hälften av det antal huvudplantor som enligt föreskrifterna till 6 §
skogsvårdslagen bör finnas på den aktuella växtplatsen. 

– Den virkesproducerande förmågan bör dock aldrig anses tillvaratagen på ett 
godtagbart sätt då antalet plantor eller stammar är mindre än 500 per 
hektar. 

– Enbart plantor eller stammar som är i huvudsak jämnt fördelade över 
arealen bör medräknas.



Reproduktionsplikt!



Reproduktionsplikt!: 



Reproduktionsplikt?



Huvudplantor
Plantor av för växtplatsen 

• lämpliga trädslag som med hänsyn till 
• kvalitet, utvecklingsstadium och skaderisk 

har
• förutsättningar att utvecklas väl

Plantan ska ha
• genomgående stam och vara
• fri från sådana tekniska fel, skador och 

sjukdomar
som bedöms väsentligt hämma plantans 
utveckling



Taxeringsinstruktion för skadad skog
Krav på trädslag:
Ska med hänsyn till växtplatsens 
förutsättningar kunna ge en 
tillfredsställande virkesproduktion
(minst 60 % av bästa inhemska trädslags 
volymproduktion) 
Kvalitetskrav:
Utgångspunkten är att rotstocken ska 
duga till sågtimmer som inte är av lägsta 
kvalitet.
(Skogsproduktionens inriktning ska ge 
handlingsfrihet i fråga om användning av 
vad skogen producerar)

http://192.165.42.7/dokument/svo/information/forlag/bild/10x15/0088_sid_108.jpg�


Taxeringsinstruktion för skadad skog

Kvarstående uppgifter:

-Ta fram kriterier för utvecklingsbara huvudstammar 
-Definiera vitalitetskrav för utvecklingsbara   
huvudstammar
- Upprätta inventeringsmetodik



Kvalitetskrav
Nedanstående beskrivningar av kvalitetsfel är ett stöd för bedömningen om plantan är en godtagbar huvudplanta 

eller ej.
Plantan ska ha en genomgående stam och vara fri från sådana tekniska fel, skador och sjukdomar som  bedöms 

väsentligt hämma plantans utveckling.
Kvistdefekter och dubbeltopp
Plantan bör inte klassas som huvudplanta om den har följande defekter över 0,3 meters höjd.
• Kvistar, inklusive sprötkvist, med en diameter överstigande en tredjedel av stammens vid
kvistens fästpunkt.
• Klyka eller tydlig flerstammighet. Med tydlig flerstammighet avses två eller fler stammar som
är lika stora och har sitt ursprung mer än två hela tillväxtsäsonger tillbaka. Med lika stora
avses här att den mindre stammens längd och/eller diameter är minst två tredjedelar av den
största stammens, mätt från den gemensamma fästpunkten.
• Stambrott eller toppdöd nedanför de två senaste årens toppskott.
• Alla skott i de två översta grenvarven är avbetade eller har dött på annat sätt.
Stamskador
Plantan bör inte klassas som huvudplanta om den har följande defekter.
• Barkskador på stammar över 1,3 meters höjd som omfattar mer än 20 procent av stammens
omkrets i fråga om tall och mer än 5 procent av stammens omkrets i fråga om övriga trädslag.
Motsvarande skador på stammar under 1,3 meters höjd får bedömas utifrån kriterierna för
bedömning av allmänt hälsotillstånd (se sid 9)
• Plantan har en krök som avviker mer än 10 cm från plantans lodlinje räknat från
groningspunkten.
• Plantan har en krök i stammens nedre del som uppenbart härrör från rotinstabilitet.
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