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Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås
De åtgärder som tas upp i denna ”åtgärdslista” svarar mot regeringsuppdraget
om att bistå Miljömålsrådet (M2015/214/Mm) där det framgår att:
”Myndigheterna ska ta fram en åtgärdslista som senast den 1 mars varje år,
fr.o.m. 2016, ska publiceras på www.miljömål.se. Listan ska omfatta åtgärder
som respektive myndighet avser att genomföra och som bidrar till att öka
takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas inom ramen för
myndighetens befintliga resurser och verksamhetsområden. Åtgärderna ska
genomföras integrerat i de berörda myndigheterna ordinarie processer och ska
förhålla sig till andra relevanta åtgärder och program.”
Skogsstyrelsen avser att genomföra följande åtgärder som bidrar till att öka
takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.











Implementera och vidareutveckla målbilder för god miljöhänsyn
Verka för ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk
Genomföra åtgärder för skogslandskapets vatten
Verka för ökad omfattning av kompensationsåtgärden askåterföring
Genomföra åtgärder utifrån informationsbehov för god miljöhänsyn
Bidra till högre kunskap om naturvärden i skogen –
nulägesbeskrivning av nyckelbiotoper
Ta fram rapporten Ekosystemtjänster från den svenska skogen – status
och påverkansfaktorer
Genomföra en förstudie för att samla kunskap om gallringens
miljöpåverkan
Konkretisera målsättningen för ädellövskogens omfattning och
innehåll samt undersöka möjligheten att göra en nationell kartering av
ädellövskog
Minska myndighetens utsläpp av koldioxid och öka andelen fossilfria
transporter

Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive åtgärd.
Implementera och vidareutveckla målbilder för god miljöhänsyn
Det här ska vi göra

Under 2016 kommer samverkansgruppen för målbildsförvaltning att
undersöka hur målbildernas budskap kan förenklas och göras tillgängligare
för att underlätta den praktiska användningen. Dessutom ska två nya
målbilder tas fram:



Målbild för god miljöhänsyn vid byggande av skogsbilväg
Målbild för hänsyn skogsbruk-rennäring
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Inom Skogsstyrelsen kommer vi att arbeta vidare med att implementera
målbilderna i vår egen organisation.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Åtgärden genomförs av en samverkansgrupp som ansvarar för utveckling av
målbilderna. Samverkansgruppen ska verka för fortsatt dialog och samsyn i
syfte att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen. Centralt för
samverkansgruppen är att vårda ett gemensamt ägande av målbilderna.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Förbättrad miljöhänsyn i samband med skogliga åtgärder.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Ett rikt växt- och djurliv, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Levande
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker.
Tidsplan för genomförande

Se arbetsplan i nedanstående länk.
Här finns mer information om åtgärden

Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2016
Verka för ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk
Det här ska vi göra

Vi ska öka medvetenhet och kunskap om hyggesfritt skogsbruk så att
attityderna till hyggesfritt skogsbruk blir mer positiva samt utforma
rekommendationer för hyggesfritt skogsbruk.
Så här ska vi genomföra åtgärden

En viktig del i genomförandet är att Skogsstyrelsens distriktsvisa specialister
på hyggesfritt skogsbruk aktivt förmedlar kunskap och rekommendationer om
hyggesfritt skogsbruk i syfte att öka den praktiska tillämpningen runtom i
landet.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Det är särskilt angeläget att ha fokus på användning av hyggesfritt skogsbruk i
tätortsnära skogar och skogar som har naturvärden knutna till lång
trädkontinuitet, till exempel kalkbarrskogar, sumpskogar, ”bondeskogar” som
ofta påverkats av skogsbete och naturskogarna i nordvästra Sveriges inland.
Erosionskänsliga marker med risk för ras och skred där kan hyggesfritt
skogsbruk vara ett alternativ för att kunna bruka dessa marker.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.
Tidsplan för genomförande

Projektet har pågått flera år och är nu inne i fas 4 som löper under perioden
2014-2016.
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Här finns mer information om åtgärden

Skogsstyrelsens projekt om hyggesfritt skogsbruk
Genomföra åtgärder för skogslandskapets vatten
Det här ska vi göra

Fortsatt arbete med utveckling av Skogsstyrelsens verksamheter med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som en av flera drivande krafter. Detta
genom att bygga vidare på projektet Vattenförvaltning 2015 med hjälp av
bland annat den externa referensgrupp som ingått i projektet. Skogsstyrelsen
driver kopplat till detta åtta delåtgärder för skogslandskapets vatten. Bland
dessa ingår att utveckla administrativa och tekniska riktlinjer för hur
markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning i skogsmark ska
genomföras.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Åtgärderna kopplar till arbetet med vattenförvaltningen och
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Åtgärderna bygger i flera fall vidare
på tidigare arbete.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Fortsatt åtgärder i skogen med fokus på att bibehålla en god vattenkvalitet
samt att förbättra status till exempel genom att åtgärda vandringshindrande
vägtrummor.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar.
Tidsplan för genomförande

Avser perioden 2015-2021.
Här finns mer information om åtgärden

I Skogsstyrelsens meddelande 2/2014 finns en beskrivning av arbetsläget med
styrmedel och åtgärder.
Verka för ökad omfattning av kompensationsåtgärden askåterföring
Det här ska vi göra

Öka kunskapen om behovet av askåterföring via riktade insatser.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Genomföra riktade kampanjer inom geografiskt avgränsade områden där
förutsättningar för att få igång askåterföring finns. Det kan t.ex. vara ett
värmeverk som aviserar att de har aska med rätt kvalitet som de vill börja
sprida i skogen.
Informera och/eller utbilda berörda aktörer om behovet av och nyttan med
askåterföring, lagkrav och Skogsstyrelsens rekommendationer gällande grotuttag och askåterföring. Bland berörda aktörer ingår
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handläggare av askåterföringsärenden vid länsstyrelser och kommuner
upphandlare av värme hos landsting och kommuner
värmeverk och askproducerande industri (avser skogsbränsleaska)

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Minska skogsbrukets inverkan på försurning och näringsutarmning.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar.
Tidsplan för genomförande

Löpande
Här finns mer information om åtgärden

Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring
Genomföra åtgärder utifrån informationsbehov för god miljöhänsyn
Det här ska vi göra

För att möta det informationsbehov som finns och för att nyttan av
informationen ska framgå tydligt behöver man se till en större helhet. Vi har
kallat denna större helhet för ”hänsynskedjan”1. Vi avser att bidra till denna
helhet via förbättrad dataförsörjning genom att bland annat utveckla GISunderlag för erosionskänsliga områden samt komplettera våra e-tjänster Mina
sidor, Grönt kuvert och ”Bekräftelse på inkommen anmälan om
föryngringsavverkning” med fler dataskikt.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Åtgärden ska ses som en länk i en pågående dialogprocess. Utgångspunkten
är näringens behov av stöd för att förbättra miljöhänsynen och
informationsöverföringen genom hela hänsynskedjan. Digitaliseringens
transformerande kraft är i detta sammanhang en viktig möjliggörare.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Förbättrad miljöhänsyn i samband med skogliga åtgärder.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Ett rikt växt- och djurliv, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Levande
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker.
Tidsplan för genomförande

Påbörjas under 2016.

1

Med ”hänsynskedjan” avses en god dataförsörjning över kända miljövärden, hur dessa
används för att skapa en bra planering av hänsynen i traktdirektivet (utförandeplanen), hur
detta kommer till användning i själva utförandet av skogsbruksåtgärderna samt ett
säkerställande av detta goda arbetssätt.
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Här finns mer information om åtgärden

Se Skogsstyrelsens meddelande 5/2015: Informationsbehov för god
miljöhänsyn.
Bidra till högre kunskap om naturvärden i skogen – nulägesbeskrivning
av nyckelbiotoper
Det här ska vi göra

Nulägesbeskrivningen ska visa hur olika intressenter ser på och upplever
arbetet med nyckelbiotoper, klarlägga eventuella problem och oklarheter samt
peka på möjligheter och utvecklingsbehov. Den ska också beskriva läget för
nyckelbiotoperna i skogen idag, vad gäller till exempel förekomst och
fördelning över landet och för olika ägargrupper.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Fallstudier ska utföras i nordvästra Sverige, eftersom det finns särskilda behov
av att utveckla arbetssätten där. En skillnad mot övriga landet är att det finns
ganska stora arealer naturskogsartad skog samtidigt som arealen skog som
avsatts för naturvård är relativt stor. Detta ska ske tillsammans med berörda
markägare och andra intressenter regionalt och lokalt. Genom fjärranalys kan
vi få underlag för fältarbetet där bland annat målklassning också kommer att
prövas som arbetssätt för att bedöma naturvärden på beståndsnivå i ett
landskapsperspektiv.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Avsikten med fallstudierna är att utveckla och pröva arbetssätt för att få bra
kunskaps- och beslutsunderlag för naturvårdsavsättningar och anpassningar av
skogsskötseln.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.
Tidsplan för genomförande

Påbörjas under år 2016.
Här finns mer information om åtgärden

Åtgärden håller på att planeras och mer information kommer under våren
2016 att presenteras på Skogsstyrelsens hemsida.
Ta fram rapporten Ekosystemtjänster från den svenska skogen – status
och påverkansfaktorer
Det här ska vi göra

Rapporten ska öka kunskapen om statusen och utvecklingen för skogens
ekosystemtjänster. Fokus ska ligga på de ekosystemtjänster där analyser idag
saknas eller inte är så utförliga.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Med utgångspunkt från vad som tidigare gjorts tas en rapport fram.
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Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna. Ekosystemtjänster upprätthåller
funktioner i naturen och ger tjänster som samhället kan nyttja.
Ekosystemtjänsternas uthållighet är beroende av väl fungerande och
livskraftiga ekosystem.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.
Tidsplan för genomförande

Rapporten ska publiceras senast 2016-12-31.
Här finns mer information om åtgärden

I Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi för 2016-2018 framgår att
Skogsstyrelsen ska bidra till att öka förståelsen för den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänsternas värden. Åtgärden kan också kopplas till den
pågående kommunikationssatsningen om ekosystemtjänster.
Genomföra en förstudie för att samla kunskap om gallringens
miljöpåverkan
Det här ska vi göra

Förstudien ska undersöka hur en uppföljning av skogsbruksåtgärden gallring
kan genomföras. Motivet för detta är att det är många år sedan en samlad
uppföljning gjordes och att det saknas säker kunskap om gallringens
miljöeffekter och i vilken omfattning till exempel värdekärnor skadas eller
förstörs.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Förstudien genomförs som en litteratur-, metod- och intervjustudie. Förslag
till fortsatt arbete ska tas fram. Resultaten publiceras i Skogsstyrelsens
rapportserie.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Förbättrad kunskap om gallringens miljöeffekter förväntas bidra till att
miljöhänsynen i gallring blir mer ändamålsenlig och att negativa effekter
begränsas.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.
Tidsplan för genomförande

Förstudien genomförs från hösten 2016 till våren 2017.
Här finns mer information om åtgärden

Åtgärden föreslås i den fördjupade utvärderingen av Levande skogar, se
Naturvårdsverkets rapport 6662, volym 2, Mål i sikte, sidan 254.
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Konkretisera målsättningen för ädellövskogens omfattning och innehåll
samt undersöka möjligheten att göra en nationell kartering av
ädellövskog
Det här ska vi göra

Med konkretisera avses till exempel att föreslå ett kvantitativt mål för hur stor
areal ädellövskog som bör finnas i Sverige samt hur avvägningen mellan
brukande och bevarande av denna ädellövskog ska göras.
Via Riksskogstaxeringen finns data på hur mycket ädellövskog det finns men
inventeringen visar inte hur denna areal är fördelad i landskapet. På lokal eller
regional nivå har det vid olika tillfällen gjorts karteringar av ädellövskog men
någon aktuell samlad kartering finns inte. En sådan samlad bild behöver om
möjligt tas fram.
Så här ska vi genomföra åtgärden

Skogsstyrelsen avser att inleda ett arbete med åtgärden under 2016. Arbetet
kommer att ske i brett samråd med berörda myndigheter och intressenter.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Bevara och utveckla ädellövskogen.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv.
Tidsplan för genomförande

Påbörjas under 2016.
Här finns mer information om åtgärden

Åtgärden föreslås i Skogsstyrelsens meddelande 6/2015 Utvärdering av
ekonomiska stöd.
Minska Skogsstyrelsens utsläpp av koldioxid och öka andelen fossilfria
transporter
Det här ska vi göra

Fortsätta arbetet med att successivt minska vår direkta klimat- och
miljöpåverkan.
Så här ska vi genomföra åtgärden

En del i åtgärden är att våra egna tjänstefordon efter hand byts ut till
miljövänligare alternativ så att vår användning av fossila bränslen minskar
och på sikt fasas ut. Inför tjänsteresor ska alltid prövas om distansmöten är ett
godtagbart alternativ.
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Minskat utsläpp av koldioxid.
Åtgärden bidrar till dessa miljömål

Begränsad klimatpåverkan.
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Tidsplan för genomförande

Löpande
Mer information om åtgärden

I Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi för 2016-2018 framgår att vi ska
minska vår klimat- och miljöpåverkan genom ökad andel fossilfria transporter
och energieffektivisering samt hållbar upphandling. Skogsstyrelsen har också
en resepolicy och syftet med är att vi ska resa så miljöanpassat och
kostnadseffektivt det går vid varje tillfälle. Vi ska även se till att vårt resande
görs säkert och att vi är ett föredöme när vi reser.
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