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Förord 
Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera konsekvenser för 
skogsbruket av den svåra storm som drabbade södra Sverige i januari 2005. Ar-
betet redovisades i april 2006. Skogsstyrelsen skall i samverkan med Naturvårds-
verket och andra berörda myndigheter utvärdera de ekologiska, ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av stormen för skogsbruket. Analysen skall utgöra ett 
underlag för framtida rådgivning och insatser för återbeskogning. Det är också 
angeläget att dra lärdomar från arbetet efter stormen för att stå väl rustad vid lik-
nande situationer i framtiden. 

Uppdraget genomförs i form av projekt Stormanalys som innehåller fem delprojekt:  
• Analys av riskfaktorer 
• Skötsel av stormskadad skog 
• Miljökonsekvenser 
• Ekonomiska och sociala konsekvenser 
• Framtida skogsbruk med riskhantering 

Ett avtal har träffats mellan Skogsstyrelsen och SLU om ett nära samarbete med 
att ta fram resultat inom olika sakområden i delprojekten. Samarbete eftersträvas 
även med andra universitet och organisationer som kan bidra till ökad kunskap om 
stormens konsekvenser. Dessa underlag i sak utgör grund för kommande diskus-
sion och utvärdering.  

Denna rapport behandlar riskhantering i skogsbruket och har tagits fram inom 
delprojektet Framtida skogsbruk med riskhantering. I rapporten beskrivs, baserat 
på litteraturstudier, preliminära resultat från en enkät bland privatskogsägare 
genomförd mindre än ett år före stormen, och resultat från andra delprojekt hur 
risker hanteras inom skogsbruket. Dessutom behandlas möjligheter till aktiv risk-
hantering inför framtiden. Ett särskilt avsnitt behandlar klimatförändringen och 
skogsbruket. Utgångspunkten har varit att aktiv riskhantering bidrar till målupp-
fyllelsen inom skogsbruket. Analysen har gjorts ur samhällets och privatskogs-
ägarnas perspektiv. Skogsbolagens och förädlingsindustrins perspektiv har inte 
behandlats. Hillevi Eriksson har bidragit till avsnittet om klimatförändringen me-
dan Kristina Blennow ensam ansvarar för övriga delar. 

Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie där författarna står för innehållet. 
Detta innebär att rapporten inte i alla dess delar nödvändigtvis beskriver Skogssty-
relsens officiella syn. Inom projektet Stormanalys har Skogsstyrelsens officiella 
slutsatser och ställningstaganden avrapporterats i projektets huvudrapport (Med-
delande 2006: 1).  

Jönköping i september 2006 

Håkan Wirtén Magnus Fridh 
Överdirektör Projektledare 
Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen 
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Sammanfattning 
Denna undersökning har genomförts inom projekt Stormanalys. Hanteringen av 
risker inom skogsbruket har analyserats utifrån litteraturstudier, preliminära re-
sultat från en enkät bland privatskogsägare gjord mindre än ett år före stormen 
och resultat från andra delprojekt inom projekt Stormanalys. Dessutom diskuteras 
möjligheter för att underlätta aktiv hantering av risker inom skogsbruket. 
Utgångspunkten har varit att aktiv riskhantering bidrar till måluppfyllelsen inom 
skogsbruket. Risken för vindfällning har använts som en modell. Analysen har 
gjorts ur två perspektiv – samhällets och privatskogsägarens – medan analysen 
inte gjorts ur skogsbolagens och förädlingsindustrins perspektiv. 

Slutsatsen var att riskhanteringen inom skogsbruket inte är särskilt aktiv. Detta har 
många orsaker. Två viktiga orsaker synes vara 

• Att vindfällning av många tycks ha betraktats som ett naturfenomen som 
det inte går att göra något åt snarare än som en teknologisk risk som går att 
påverka.  

• Synen på skogsbruk som ett värdeneutralt förvaltarskap där värdeaspekter-
na hos risk inte tillräckligt beaktas. 

Detta har bidragit till att lagstiftarens intentioner avseende diversifiering av Sveri-
ges skogar och därmed riskspridning inte har uppnåtts. Dessutom har privata 
skogsägare i många fall tagit en större risk i sitt skogsbruk än de varit beredda att 
göra. 

Inför att anpassa skogsbruket till eventuella klimatförändringar är kunskapsklyftan 
mellan så kallade experter och allmänheten särskilt stor. Att överbrygga denna 
klyfta är en stor utmaning men samtidigt en nödvändighet för att anpassning av 
skogsbruket till ett förändrat klimat ska äga rum. 

För att underlätta framtida riskhantering har följande faktorer betydelse: 

• öppenhet gentemot omvärlden 

• tydlighet vad gäller principer vid riskvägning 

• riskkommunikation 

• strävan efter många handlingsalternativ 

• riskinformation och 

• stöd när det gäller att balansera flera mål. 

Hillevi Eriksson har bidragit till avsnittet Klimatförändringen och skogsbruket, i 
övrigt ansvarar Kristina Blennow ensam för innehållet. Studien har fokuserat på 
mänskliga perspektiv på risk och utgör författarens tolkning 
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1. Stormen Gudrun och skogsbruket 
Stormen Gudrun drog fram över stora delar av Sydsverige natten mellan 8 och 9 
januari 2005. Skadorna på skogen efter stormen uppgick till nästan en hel svensk 
årsavverkning. Så omfattande skador på skogen har aldrig tidigare orsakats mo-
dernt svenskt skogsbruk av en enda storm (Holmberg, 2005). Dessutom uppkom 
skador på kulturminnen, byggnader, elförsörjningen, telefonnäten och väg- och 
järnvägstrafiken. Tio dödsfall från uppröjningsarbetet efter stormen och drygt 140 
arbetsolyckor har rapporterats (Skogsstyrelsen, 2006). Ett år efter stormen uppgav 
nästan var tredje tillfrågad skogsägare i en enkätundersökning att han eller hon 
känt ganska stor eller stor nedstämdhet och sorg i stormens spår (Grimby i Skogs-
styrelsen, 2006). 

Problemet med vindfällning av skog är inte nytt. Vi vet att det då och då stormar. 
Stormarna kan vi inte göra mycket åt utan är något vi får lära oss leva med. Där-
emot kan vi påverka vilka konsekvenser stormarna får. Det går alltså att påverka 
risken för vindfällning! I denna rapport analyserades riskhanteringen inom 
svenskt skogsbruk och vilka möjligheter som finns för att öka måluppfyllelsen 
inom skogsbruket genom aktiv hantering av risker. Analysen baseras på litteratur-
studier, preliminära resultat från en enkät bland privatskogsägare gjord mindre än 
ett år före stormen och resultat från andra delprojekt inom projekt Stormanalys. 
Den gjordes ur samhällets och privatskogsägarnas perspektiv. Skogsbolagens och 
förädlingsindustrins perspektiv behandlades inte. Utgångspunkten var att aktiv 
riskhantering bidrar till måluppfyllelsen inom skogsbruket. Aktiv riskhantering 
bör dessutom kunna minska risken för att skogsägaren ska känna sig drabbad av 
”en blixt från ovan” om en större skada skulle inträffa. Särskilt behandlades han-
tering av risken för vindfällning och möjligheterna till anpassning av skogsbruket 
till ett förändrat klimat.  
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2. Vad menas med risk? 
Risk har att göra med det faktum att vi faktiskt inte vet vad som kommer att hända 
i framtiden. Ordet risk har flera olika betydelser. I Tabell 1 ges några exempel. 

Tabell 1. Exempel på användning av ordet risk (fritt efter Hansson, 1999) 

Användning av ordet risk Betydelse av ordet risk 
Vindfällning är en av de värsta riskerna för 
skogsägare 

Oönskad osäker händelse 

Stark vind orsakar också andra skador och är 
kanske den allvarligaste väderrelaterade risken i 
Sverige 

Orsaken till en oönskad osäker händelse 

Risken för vindfällning i södra Sverige är … Sannolikheten för en oönskad osäker händelse 
Hur ställer sig den sammanlagda risken av stark 
vind till risken för annat som har analyserats av 
riskanalytiker 

Det statistiska väntevärdet av oönskade osäkra 
händelser 

Om sannolikheten för vindskada, givet dagens 
skogsbruksmetoder, kunde betraktas som väl-
känd skulle beslutet om man skall bedriva så-
dant skogsbruk eller inte utifrån ett vindskade-
perspektiv klassificeras som ett beslut under risk 

Det faktum att ett beslut fattas på basis av 
kända sannolikheter 

 

I dagligt tal brukar olika betydelser av ordet risk inte ställa till några större pro-
blem. Vi förstår oftast från sammanhanget i vilken betydelse ordet används. Risk-
analytiker ger dock ofta ordet risk en mera begränsad betydelse. De brukar med 
risk mena sannolikheten multiplicerad med det negativa värdet av utfallet. Säg att 
någon påstår att en storm liknande Gudrun drar fram över Götaland i genomsnitt 
fyra gånger under en hundraårsperiod. Då skulle den årliga sannolikheten för en 
sådan storm beräknas till 0,04. Med det skogstillstånd vi hade när Gudrun drog 
fram skulle risken vara 0,04 i Götaland för en vindskadesituation liknande den 
Gudrun orsakade. Att fatta beslut under risk innebär enligt traditionell beslutsteori 
att beslut fattas på basis av kända sannolikheter (se till exempel Gärdenfors och 
Sahlin, 1988). Enligt den traditionella beslutsteorin förväntas vi fatta beslut så att 
den förväntade nyttan maximeras. 

Absolut kvantifiering av risken missar dock viktiga aspekter. Exempelvis tas inte 
hänsyn till skillnader i hur det som riskeras värderas, aversion mot ofrivillighet, 
grad av kontrollerbarhet, katastrofpotential, känslominne, tillit och socialt sam-
manhang (se till exempel Slovic, 2000). Känslominnet gör sig gällande genom att 
erfarenheten av en händelse som gett upphov till affekt påverkar riskuppfattningen 
(Gärdenfors och Sahlin, 1993; Persson, 2002; Slovic med flera, 2002). När maxi-
men att maximera den förväntade nyttan appliceras på risker med liten sannolik-
het och påtagligt negativt utfall uppstår särskilt tydligt problem med en snäv syn 
på risk. 

Men risk handlar inte bara om osäkra händelser. Ofullständig kunskap och osäkra 
värderingar ger i sig också upphov till risker (Sahlin och Persson, 1994; Sahlin, 
2003; Blennow & Sallnäs, 2005; Andersson med flera, under tryckning). Med 
kunskapsrisk aves att bristande kunskap motiverar ett mera försiktigt handlande 
än om kunskapsunderlaget vore bättre. Säg att du ska skaffa en ny röjsåg. I det 
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ena fallet har två för dig välkända fabrikat just lanserat var sin ny modell. Dessa 
två fabrikat bedömer du vara lika bra. Sannolikheten är 0,5, det vill säga 50 %, att 
du väljer den sämre av de två. Låt oss jämföra detta med situationen där du har att 
välja mellan röjsågar av två för dig helt okända fabrikat. Också i detta fall är san-
nolikheten 0,5 att du skulle välja den sämre av de två. Gärdenfors & Sahlin (1982) 
menar att trots att sannolikhetsskattningen är lika i båda fallen inbjuder den senare 
situationen till större försiktighet eftersom kunskapsrisken är större. 
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3. Aktiv riskhantering  
När man fattar beslut inom skogsbruket är det många faktorer som påverkar, långt 
ifrån bara risken för vindfällning. Olika personer och aktörer har olika målsättning 
med sitt skogsbruk, vilket bör påverka besluten. Skogsbruket kännetecknas av 
långa omloppstider. Ju längre tidsperspektiv man behöver anlägga, desto större 
blir osäkerheterna. Men möjligheterna att uppnå de mål man har ställt upp borde 
öka om man gör aktiva val mellan olika alternativ, där dessa värderas utifrån de 
osäkerheter och de risker som de är förknippade med. Priset man eventuellt får 
betala är att man förlorar den trygghet som är kopplad till att okritiskt göra som 
man alltid har gjort eller som ”alla andra gör”. Samtidigt torde ett strukturerat 
tänkande kring osäkerhet och risk inge trygghet genom att det faktiskt blir lättare 
att ta tag i och hantera riskerna. Aktiv riskhantering skulle därför kunna förbättra 
möjligheterna för skogsägaren att uppnå sina mål i enlighet med hans eller hennes 
värderingar. Figur 1 illustrerar några komponenter som påverkar om och hur ris-
ker hanteras.  

 
Figur 1. För aktiv riskhantering krävs medvetenhet om risken och att ett tillräckligt stort värde står 
på spel. Att beslutsfattaren aktivt söker information om hur risken kan påverkas underlättar risk-
hanteringen. Det sociala sammanhanget spelar roll för individens medvetenhet om risk, vad som 
står på spel, vilken information som finns tillgänglig samt hur den kan bli till kunskap som kan an-
vändas för att aktivt hantera risken.  

Att fatta beslut handlar om att väga samman information och värderingar (Sahlin, 
2003). Det finns dock alltid osäkerhet som ger upphov till risker som komplicerar 
beslutsfattandet. För att aktivt kunna hantera en risk måste man vara medveten om 
den och ett tillräckligt stort värde stå på spel. I vissa fall har man möjlighet att 
påverka risken, i andra fall har man det inte. Exempelvis kan inte risken för storm 
påverkas. För ett stort antal risker kan däremot utfallet påverkas, det gäller exem-
pelvis risken för skador till följd av storm och dess ekonomiska konsekvenser. 
Genom att aktivt söka ny information kan man öka sin kunskap om hur riskerna 
kan påverkas. Den nya informationen kan hjälpa oss se nya möjligheter och hjälpa 
oss utvärdera konsekvenserna av olika alternativ. Att inte beakta möjligheter som 
skulle kunna ge ytterligare handlingsalternativ innebär i sig ett risktagande 
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(Gärdenfors & Sahlin, 1982). Agerar man utifrån bristfälligt kunskapsunderlag tar 
man en risk, en kunskapsrisk (Gärdenfors & Sahlin, 1982; Sahlin & Persson, 
1994; Sahlin, 2003). 

Ty det förefaller, som skulle ingen av 
oss veta något verkligt värdefullt, 
men han tror, att han vet det utan att 
veta det, under det att jag varken vet 
det eller tror mig veta det. Just på 
denna lilla punkt synes jag således 
vara visare än han, att jag ej tror 
mig veta vad jag ej vet. Ur Sokrates’  försvarstal 

 

Det blir lättare att fatta beslut om målen är klart definierade och prioriterade. En 
del av målen är svårfångade och hamnar därför lätt utanför kalkylen (se Törnqvist, 
1995 och Hugosson & Ingemarsson, 2004). Det finns flera exempel på målkon-
flikter inom skogsbruket som bidrar till osäkerhet eftersom prioriteringen av må-
len är oklar. Ett exempel är den osäkerhet som kan uppstå till följd av att en och 
samma skogsägare har målsättningen att producera mycket virke samtidigt som 
han eller hon vill upprätthålla en hög viltstam. Sådan värdeosäkerhet komplicerar 
alltså i sig beslutsfattandet liksom det faktum att värderingar ofta ändras över ti-
den. Genom att sträva efter stor handlingsfrihet kan risker som beror på instabila 
värderingar hållas nere.  

Att aktivt hantera risken för exempelvis vindfällning behöver inte innebära en 
strävan efter att minimera risken. Vad det handlar om är i stället att skaffa sig 
möjlighet att välja en risknivå som är acceptabel och där man är medveten om de 
konsekvenser beslutet kan få. Det gäller både positiva och negativa konsekvenser.  

Men vem besitter då kunskapen om åtgärder som påverkar risken? När informa-
tion ska omvandlas till användbar kunskap påverkar grannens agerande, lagstift-
ningen och skogspolitiken, vilka råd man får från skogliga rådgivare, vilka ämnen 
som tas upp i den skogliga pressen, vilken utbildning man genomgått etc. Kort 
sagt, det spelar roll i vilken kultur man agerar (Douglas & Wildavsky, 1982; 
Brinck, 2005). Kulturen påverkar hur risken uppfattas, vilken information som är 
tillgänglig och vilka handlingsalternativ beslutsfattaren ser. Utan att för den skull 
ha helt lämnat tidigare tolkningar av risk har tolkningen av risk därmed förskjutits 
mot ett värde, det vill säga ”en kombination av analys och känslor som motiverar 
individer och grupper att anamma en viss livsstil” (sid. 80 i Finucane, 2005). 
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4. Svensk skogsbrukskultur 
Den kultur man är del av spelar stor roll för hur man agerar, och därmed också för 
hur man hanterar risker. Det är därför relevant att fråga vad som format den 
svenska skogsbrukskulturen. Hur riskerna hanteras i svenskt skogsbruk bör dis-
kuteras i ljuset av hur svenskt skogsbruk utvecklats och vilka drivkrafterna varit 
till denna utveckling. Det är också angeläget att undersöka vilka värden som ris-
keras för att kunna diskutera hur riskerna kan hanteras. 

Samhällets mål 
I det svenska agrarsamhället sågs skogshushållningen som en del av lanthushåll-
ningen och gick ut på att hushålla med skogsråvara för ett mångsidigt agrart 
skogsutnyttjande. I syfte att uthålligt förse kronan och det allmänna med ett oum-
bärligt och alltmera svåranskaffat material infördes systematisk skogsodling på 
1830- och 1840-talen på kronoparker och allmänningar. Metoden, skogsbruks-
sättet, var trakthyggesbruk. För den nya jägmästarkåren blev skogshushållningen 
en självständig näringsgren, frikopplad från lanthushållningen (Berggren med 
flera, 2004). Att odla skog visade sig dock svårare än man inledningsvis trott och 
resultatet blev ett skogsbruk där inte bara trakthyggesbruk utan också blädning 
inledningsvis tilläts som undantag (Eliasson, 2002). I samband med industriali-
seringen kom skogsprodukter att få en allt ökande betydelse.  

Idén om skogen som nationell resurs och strävan efter en långsiktigt uthållig vir-
kesförsörjning har varit motivet till den skogsvårdslagstiftning som växte fram 
under 1900-talet (Enander, 2000). Sveriges första nationella skogsvårdslag antogs 
1903 och gällde all enskild skog. Den var ett led i en medveten satsning att ut-
veckla den nya näringsgrenen och därigenom förse den framväxande skogsindu-
strin med råvara. Lagen har beskrivits som minimal. Motiven till en minimal 
skogsvårdslag var att hålla nere intrånget på äganderätten som lagstiftning innebär 
och att kunskapen var alltför bristfällig för att kunna specificera en mera detalj-
erad reglering (Enander, 2000). Lagen innehöll därför också ett beslut om att 
skogsvårdsstyrelser skulle inrättas. Dessa skulle inte bara utöva lagtillsyn utan i 
första hand söka främja och understödja den enskilda skogshushållningen genom 
bland annat undervisning och rådgivning. Törnqvist (1995) har beskrivit projektet 
som ”Den skogliga läroprocessen” där skogsägarna genom övertalning ”discipli-
neras” till att uppfylla samhällets krav genom att skogsägarnas pliktkänsla att 
vårda och sköta skogen påverkas och underbyggs. För arbetet behövdes kompe-
tent personal och 1915 inrättades den första skogshögskolan vid vilken också 
forskning bedrevs. Arbetssättet som utvecklades vid skogsvårdsstyrelserna gjorde 
att skogsägarna fick förtroende för personalen och verksamheten (Stjernquist, 
2001).  

Enligt Törnqvist (1995) har skogsbruket tidigt vetenskapliggjorts och behandlas 
som ett värdeneutralt förvaltarskap som styrs av vetenskapliga rön. Han skiljer 
mellan tre språkbruk i den skogliga läroprocessen där ”Det överindividuella ve-
tenskapliga språket förutsätts ligga som underlag för ett normativt, som i slutvar-
vet förutsätts bli överfört i praktiska inlärningsmoment, ’learning by doing’” (sid. 
133). Synen på skogsbruket som ett värdeneutralt förvaltarskap har medfört att 



RAPPORT NR 14/2006 
 

9 

många forskare ansett sig kunna ge generella rekommendationer för agerande 
baserade på vetenskapliga rön. Törnqvist (1995) identifierar två perspektiv inom 
det skogliga vetenskapliga området: det dominerande jägmästarperspektivet och 
ekonomperspektivet. Jägmästarperspektivet utmärks av en strävan efter bästa 
möjliga virkestillväxt genom att utnyttja skogsmarkens bonitet fullt ut. Ekonom-
perspektivet kännetecknas av samhällsekonomisk tillväxt och lönsamhet och god 
förräntning på företagsnivå. Samtidigt har forskning kring privatskogsbrukets 
problemställningar inte varit särskilt omfattande. 

I takt med det skogliga kunskapsuppbyggandet ökade graden av detaljreglering i 
lagstiftningen. Nittonhundratjugo- och 1930-talens djupa lågkonjunkturer med-
förde att de ekonomiska förutsättningarna för uthålligt produktionsskogsbruk för-
sämrades. Brist på medel gjorde att man drog ned på anläggningen av ny skog. 
Följden blev ett mera exploaterande skogsbruk som ofta gavs legitimitet genom 
att benämnas blädning (Enander, 2001). Ekelund och Hamilton (sidan 16, 2001) 
skriver: ”Skogslagstiftningen utgjorde också, genom sina bestämmelser om åter-
växtskyldighet, samt senare även skydd för yngre skog och ransonering av äldre 
skog en grund för ett skogsbruk byggt på likåldriga skogsbestånd. Den skogliga 
forskningen och utbildningen har i allt väsentligt gett stöd för ett sådant sköt-
selsätt. Från 1950-talet och framåt har trakthyggesbruket fått ett närmast totalt 
genomslag i Sverige.”  

Perioden 1960–1990 har av Stjernquist (sidan 231, 2001) beskrivits på följande 
sätt: ”Man krävde att de enskilda skogsägarna skulle leverera till industrin största 
möjliga virkeskvantiteter till lägsta möjliga kostnad. För att nå detta mål måste det 
enskilda skogsbruket rationaliseras och effektiviseras efter storskogsbrukets mo-
dell. Det innebar bl.a. att slutavverkning skulle göras genom kalhuggning av till-
räckligt stora arealer och att dessa skulle planteras med snabbväxande plantor. 
Dessa målsättningar gav upphov till nya och skärpta föreskrifter för skogsägarna. 
I kurser för skogsvårdsstyrelsernas personal betonades att ökad vikt måste läggas 
vid kontrollen av att föreskrifterna efterlevdes. Kanske avsåg man att bryta med 
deras traditionella arbetssätt som lade huvudvikten vid rådgivning. Vidare betona-
des i förarbetena till 1979 års lag att skogsägarnas lagliga skyldigheter inte fick 
begränsas av hänsyn till det enskilda skogsbrukets lönsamhet.” Med 1979 års 
Skogsvårdslag inleddes ett decennium med den starkaste och mest produktions-
inriktade skogspolitiken under 1900-talet. Skogsägarna var under perioden skyl-
diga att avverka lågproducerande skog (Skogsstyrelsen, 1983). 

I och med 1993 års revision (1993:553) av Skogsvårdslagen minskade graden av 
detaljreglering påtagligt. Avsikten var att ge skogsägarna handlingsfrihet och att 
stärka äganderätten. Förändringen ökade kraven på ”att skogsägaren själv har eller 
kan ges sådana kunskaper om skogsbruk och miljöfrågor att de övergripande må-
len tillgodoses i verksamheten.” (sidan 40, regeringens Proposition till riksdagen, 
1992/93:226). Därför underströks rådgivningens betydelse som komplement till 
skogsvårdslagen. Detta motiverades också av kunskapsbehovet för att uppnå mål-
sättningen om bibehållen biodiversitet som för första gången jämställdes med 
målet om uthållig produktion. Det faktum att skogsägarkåren diversifierats spela-
de också roll. Skogsvårdsorganisationen fick förtroendet att utöva lagtillsyn och 
bedriva rådgivning för de båda målsättningarna samt för andra allmänna intressen 
i enlighet med lagtexten. I förarbetena påtalas att det rådgivningsbehov som rör 
den ekonomiska driften av skogsfastigheten i första hand är en uppgift för skogs-
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ägarnas egna organisationer. I viss utsträckning avsågs sådan uppdragsverksamhet 
kunna tillhandahållas av den statliga myndigheten. Forskning kring små-
skogsbrukets särskilda problemställningar har dock inte varit ett prioriterat forsk-
ningsfält (jfr. Törnqvist, 1995). Underlaget för anpassning av rådgivningen till 
privatskogsägarnas situation har därmed inte underbyggts i särskilt hög grad.  

Jordbruksministern öppnade i regeringens Proposition till riksdagen 
(1992/93:226) också för andra skogsbrukssätt än trakthyggesbruk. Andra skogs-
brukssätt än trakthyggesbruk har dock endast i liten omfattning tillämpas under 
senare tid. Ekelund & Hamilton (2001) hävdar att forskningsinsatserna för att 
utvärdera alternativa avverkningsformer till trakthyggesbruket har varit av mindre 
omfattning. Enander (2003) hänvisar till en studie där man gått igenom äldre stu-
dier av återväxten i olikåldriga granskogar mellan 1830 och 1949 och funnit att 
dessa studier hade låg vetenskaplig kvalitet (Nilsson, 2001 i Enander, 2003). På 
motsvarande sätt har forskningsverksamheten kring lövskogsskötsel varit av 
mindre omfattning. Ekelund & Hamilton (sidan 17, 2001) skriver att detta ”san-
nolikt kan förklaras av det faktum att lövskogen inte, sedan brännvedsavverk-
ningen föll bort, fram till 1980-talet efterfrågades av massaindustrin. Det fanns 
under flera decennier mycket liten avsättning för klent lövträdsvirke. ... Sannolikt 
har denna skillnad i kunskap (kunskapsbrist) medverkat till att lövskog och löv-
skogsskötsel har betraktats som sekundära frågor från 1950-talet och fram till i 
våra dagar.”  

I ett delbetänkande från den i skrivande stund pågående Skogsutredningen före-
slås att Skogsvårdsorganisationens möjlighet till uppdragsverksamhet begränsas 
och att kvarvarande delar skiljs personalmässigt från myndighetsutövningen 
(SOU, 2005). Detta förslag vann dock inte regeringens gehör och genomfördes 
inte vid Skogsvårdsorganisationens omorganisation vid årsskiftet 2005/2006 då 
Skogsvårdsstyrelserna och Skogsstyrelsen slogs samman till Skogsstyrelsen. 

Avslutningsvis kan man konstatera att satsningen på en hög och uthållig virkes-
produktion har lett till ett mycket framgångsrikt uppbyggande av det svenska vir-
kesförrådet. Satsningen har motiverats utifrån samhällsekonomiska intressen. Un-
der 1900-talet bidrog en fokuserad kunskapsuppbyggnad till att skogsvårdslag-
stiftningen kunde preciseras och skapa förutsättningar för trakthyggesbrukets ge-
nomslag. Skogsvårdsstyrelsernas arbetssätt med övertalning och rådgivning har 
varit en viktig komponent i utvecklingen. Bland skogligt utbildade har ”jäg-
mästarperspektivet” dominerat med en fokusering på ökad tillväxt genom att ut-
nyttja skogsmarkens produktionspotential. Både samhällets målprioritering och 
balansen mellan samhällets intressen och de privata ägarnas intressen har varierat 
över tiden. Men kunskapsuppbyggandet genom forskning kring småskogsbrukets 
specifika problem jämfört med storskogsbrukets problem har varit av mindre om-
fattning (Törnqvist, 1995). Inför 1979 års revision av skogsvårdslagen var avsik-
ten att samhällets produktionsmål skulle vara överordnat den enskilde skogsäga-
rens målsättningar vilket resulterade i ökad detaljreglering. I och med revisionen 
av skogsvårdslagen 1993 uppvärderades målet om bibehållen biodiversitet och 
jämställdes målet uthållig virkesproduktion. Samtidigt skedde en avreglering vil-
ken avsåg öka skogsägarnas handlingsfrihet och stärka äganderätten. Kunskaps-
underlaget för alternativa skogsbrukssätt, trädslagsval och skötselsätt för att uppnå 
de båda målsättningarna är dock mera bristfälligt än för uthållig barrvirkespro-
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duktion med trakthyggesbruk (Ekelund & Hamilton, 2001; Enander, 2003) och 
begränsar därför handlingsutrymmet inom skogsbruket dag. 

De privata skogsägarnas mål 
I det agrara samhället hade skogen i första hand ett bruksvärde. I takt med indust-
rialiseringen och det därmed stigande behovet av virke gavs möjlighet till intäkter 
för markägarna genom skogsproduktion för avsalu. Idag äger privata enskilda 
skogsägare 51 % av Sveriges produktiva skogsmark (Skogsstyrelsen, 2005a). An-
delen skogsmark som är privatägd är mindre i norra Sverige än i södra Sverige där 
77 % av Götalands skogsmark är privatägd. Skogen har behållit ett bruksvärde 
utöver bytesvärdet. Många privatskogsägare har arbete utanför gården och ut-
vecklingen går mot en minskande andel boende på fastigheten (66 % år 2000) och 
en minskande andel som samtidigt bedriver jordbruk. Andelen kvinnliga skogs-
ägare har under senare årtionden ökat och uppgick till 38 % år 2000 (Skogsstyrel-
sen, 2005a). 

Hugosson och Ingemarsson (2004) grupperade olika målsättningar för privat-
skogsägarna för att beskriva fyra huvudsakliga motiv för deras brukande av sko-
gen. Tabellen nedan visar att hög virkesproduktion och hög ekonomisk effektivi-
tet utgör endast ett av motiven bland privatskogsägarna.  

Tabell 2. Privatskogsägares målsättningar grupperade. Från Hugosson & Ingemarsson, 2004 

 

 

 

 

 

I en enkät till svenska privatskogsägare och skogstjänstemän genomförd 2003 
uppgav 77 % av de privata skogsägarna att virkesproduktionen är mycket viktig 
eller ganska viktig (Mattsson med flera, 2003). Skogstjänstemän bedömde dock i 
genomsnitt att virkesproduktionens betydelse för privatskogsägarna var större. På 
liknande sätt övervärderade skogstjänstemän i genomsnitt värdet av skogen som 
en del av släkttraditionen för privatskogsägarna. På samma sätt undervärderade 
skogstjänstemännen i genomsnitt skogens värde som miljö för friluftsliv och re-
kreation samt skogen som miljö för biologisk mångfald jämfört med privatskogs-
ägarnas egna bedömningar. I genomsnitt 12 % av skogshushållets inkomster upp-
gavs komma från skogsbruket (Mattsson med flera, 2003). Även om majoriteten 
av de privata skogsägarna värderar virkesproduktionen högt, motiveras alltså inte 
alla i första hand av möjligheten till monetära intäkter. Enligt Törnqvist (1995) är 
mindre än 10 % beroende av skogsinkomster. 

Skogsbrukarkulturen karaktäriseras av Törnqvist (1995) som en rural variant inom 
egenföretagandets livsform. Kärnan i livsformen är prioriteringen av oberoendet. 
Andra väsentliga egenskaper utgörs av 

Nyttigheter Bevarande Mjuka värden Ekonomisk 
effektivitet 

Vilt för jakt Naturvård Känslomässig bind-
ning 

Kapitalinkomst 

Bär Kulturvård Skogsbrukstradition Likviditetsreserv 
Svamp Vattenvård Skogsskötselutmaning Årsinkomst 
Skogsbete Markvård Estetik Skatteplanering 
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• Fastigheten som socialt rum 

• Den juridiska ägarformen där företagets ekonomi inte särskiljs från 
ägarhushållet. 

• Vägledningen av en strävan att vara oberoende gentemot kapitalintressen i 
form av banker och kreditinstitut. 

• Att hushållsekonomin anpassas så att den blir konjunkturresistent. 

• Att ingen skillnad görs mellan arbete och fritid. 

• Att arbetsdelning utgår från ”företagets/gårdens situation”. Sökes inkomst 
från anställning utanför gården är huvudincitamentet att stödja det egna fö-
retaget. 

• Att kompetens och kvalifikationer reproduceras genom konkret socialisa-
tion1. 

• Att i kvalifikationerna ingår både förmågan att utföra praktiska arbetsmo-
ment och ett mer abstrakt tankesätt som reproducerar ideologin om släkt-
gården, bevarandeintresset och gården som familjens övergripande livs-
verk. 

• Att vid generationsskifte överförs fastigheten som ett produktionsmedel 
till nästa generation. 

Om begreppet risk betraktas som värde som kan kopplas till livsstilen, kan man se 
vad som värderas inom skogsbrukarkulturen och vilka värden som potentiellt ris-
keras. Det är långt ifrån bara framtida intäkter som riskeras. Skogstjänstemännens 
delvis skeva bild av de privata skogsägarnas målsättningar och prioriteringar 
skulle kunna påverka skogsägarnas måluppfyllelse genom att de råd som ges inte i 
tillräckligt hög grad anpassats för att uppfylla skogsägarens målsättningar. Många 
av målsättningarna låter sig dessutom svårligen kvantifieras och hamnar därför 
lätt utanför kalkylen. Glömmer man att ta dem i beaktande kan många beslut te 
sig svåra att förstå. 

 

                                                 
1 Författarens tolkning (ung.): Kunskap om hur gården kan brukas förmedlas i en gemensam 
vardag eller till följd av den gemenskap som intresset och ansvaret för gården skänker. 
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5. Riskmedvetenhet 
En förutsättning för att aktivt kunna hantera risker är att vara medveten om dem. I 
början av 1900-talet tycks i skogliga kretsar ha funnits ett synsätt som innebar att 
risken för vindfällning ansågs inte påverkbar, i alla fall när det gällde mera kraft-
fulla vindsituationer2. Det visar ett citat ur Skogsvårdsförbundets tidskrift efter 
den förödande ”julstormen” 1902 som drabbade ungefär samma område som 
Gudrun-stormen. 

Några nya erfarenhetsrön till skogens bevarande för stormskador 
har skogsmannen nog ej kunnat samla vid denna ödeläggelse, all-
rahelst den torde få betraktas som en naturföreteelse av en så ab-
norm art, att ingenting för framtiden därvid kan åtgöras. 
(Hollgren, 1903) 

Man kan naturligtvis inte förvänta sig att helt kunna undvika vindskador. Men det 
kan diskuteras i vilken mån synsättet levt kvar och eventuellt gällt också andra 
risker som numera anses, åtminstone i någon mån, påverkbara. Synsättet hålls 
åtminstone indirekt levande genom skogsbruksterminologin där en osäker negativ 
händelse benämns kalamitet, det vill säga olycka. Termen kalamitet för tanken till 
något man inte råder över och därmed saknar ansvar för. Den inspirerar föga till 
motåtgärder. Tidigare studier (Rogers, 1997; Axelrod med flera., 1999) har visat 
att naturfenomen, exempelvis förekomsten av storm, vanligtvis uppfattas som om 
de har mindre inverkan på ekosystem och på arter och som om de kan undvikas i 
mycket mindre omfattning än om de hade betraktats som teknologiska hot. Om 
risken för vindfällning har betraktats som ett naturfenomen snarare än en teknolo-
gisk risk som kan hanteras, skulle detta motverka att åtgärder för att minska risken 
vidtagits. 

Sydsvenska privatskogsägare 
I en enkät genomförd efter Gudrun, ansåg sig 48 % vara medveten eller mycket 
medveten om risken för vindfällning redan före Gudrun. Arton procent ansåg sig 
omedvetna. Efter Gudrun ansåg sig 84 % medvetna och andelen som ansåg sig 
omedvetna om risken för vindfällning uppgick till 3 % (Ingemarson m.fl., pågå-
ende). I en annan enkät, gjord 1999, ombads 402 privata skogsägare med mer än 
15 ha skogsmark i Gislaved och Nybro kommuner svara på frågor om hur de upp-
fattade olika risker (Blennow & Sallnäs, 2002). De ombads bedöma risken ur ett 
privatekonomiskt perspektiv. Ur svaren framkom att betesskador från vilt upplev-
des vara den värsta risken vid skogsproduktion. Näst högst på listan kom fallande 
virkespriser följt av vindskador, angrepp av granbarkborre, rotröta samt angrepp 
av snytbagge. Cirka 40 procent svarade på enkäten. Skogsägarna ombads också 
rangordna riskerna utifrån hur villig man var att investera pengar i försäkringar 
eller åtgärder avsedda att minska riskerna. Det var samma sex risker som återkom 
i svaren på båda frågorna. Det fanns alltså en medvetenhet om risken för vindska-

                                                 
2 År vindarna tillräckligt starka skadas naturligtvis också det starkaste av träd. Även om vi har 
begränsad information om vindsituationen under juldagen 1902, tycks den meteorologiskt sett ha 
varit i ungefär samma klass som Gudrun (Alexandersson, 2005).  
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dor bland de privata skogsägarna redan före Gudrun och den ekonomiska risken 
för vindskador bedömdes vara bland de största inom sydsvenskt privatskogsbruk. 

Skogliga rådgivare 
Under 2004 ombads nio skogliga rådgivare inom Skogssällskapets södra region 
att rangordna, ur ett privatekonomiskt perspektiv, samma 14 riskfaktorer som i 
undersökningen gjord av Blennow & Sallnäs (2002) i förra avsnittet (Skov, 2006). 
De ombads göra bedömningen, dels utifrån hur de tror privatskogsägare skulle ha 
gjort bedömningen, dels göra en personlig bedömning. Även om frågan formu-
lerats något olika i de två undersökningarna och fem år förflutit mellan dem, är 
det samma risker som bedöms värst i alla grupperna utom skador av granbark-
borre och stigande avverkningskostnader.  

Tabell 3. De sex värsta riskfaktorerna i skogsbruket ur ett privatekonomiskt perspektiv ur-
plockade från en lista på 14 riskfaktorer. Skillnaderna i rangtal mellan de olika bedömning-
arna är ej statistiskt undersökta. (Från Blennow & Sallnäs, 2002 och Skov, 2006.) 

Rangtal Småländska privat-
skogsägares egen 
bedömning (från 
Blennow & Sallnäs, 
2002) 

Sydsvenska rådgi-
vare om hur privat-
skogsägarna förvän-
tas bedöma risker 
(Skov, 2005) 

Sydsvenska rådgiva-
res bedömning av 
risker (Skov, 2005) 

1 Betesskador Vindskador Fallande virkespriser 
2 Fallande virkespriser Fallande virkespriser Vindskador 
3 Vindskador Rotröta Rotröta 
4 Granbarkborreskador Stigande avverknings-

kostnader 
Betesskador 

5 Rotröta Snytbaggeskador Stigande avverknings-
kostnader 

6 Snytbaggeangrepp Betesskador Snytbaggeskador 
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6. Hur kan man påverka risken för 
vindfällning? 

Vad kan man då göra för att påverka risken? Vind är den störningsfaktor som or-
sakar störst skador inom Europeiskt skogsbruk (Figur 2) (Schelhaas med flera, 
2003). Skadornas omfattning varierar mellan år och situationer men omfattande 
skador har blivit allt vanligare under 1900-talet. 
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Figur 2. Rapporterad volym vindskadad skog i Europa. Modifierad efter Schelhaas med flera, 2003. 

Skogsstyrelsen har sedan 1927 samlat information om omfattande vindskadesitu-
ationer och nyligen har Nilsson med flera (2004) kompletterat materialet med 
ytterligare information (Figur 3). Detta material indikerar att situationer med om-
fattande vindfällning har blivit vanligare, även om det är svårt att bedöma kvali-
teten på informationen och hur jämförbar den är över tiden. Av figuren framgår 
också att omfattande vindfällningar är vanligare i södra Sverige än i norra Sve-
rige. Att det blivit vanligare med omfattande vindskador skulle kunna bero på att 
klimatet har förändrats, att skogen blivit mera sårbar eller en kombination av 
dessa. 
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Figur 3. Årligt stormskadad volym, miljoner m³sk/år (övre staplarna). Uppgifter före 1930 saknas. 
Nedre staplarna visar antal stormar per år som förorsakat rapporter om stormskador. Kartorna visar 
länsvisa utbredningen för de större stormskadorna (Nilsson, C & Samuelsson, H. 2005). 

Klimatdata från senare tids milda och blöta år i Sverige har jämförts med data från 
en längre tidsperiod (Lindström & Alexandersson, 2004). Man kunde då konsta-
tera att i synnerhet nederbörden hade ökat (+11 %) under perioden 1991–2002 
jämfört med perioden 1901–1990 och att temperaturen också hade ökat, om än 
mindre påtagligt (+0,7 °C). Perioden 1991–2002 karaktäriseras av en kombination 
av hög temperatur, hög nederbörd och hög avrinning. Vad gäller vindklimatet har 
detta varierat i förhållandevis liten omfattning (Alexandersson & Vedin, 2002; 
Bärring & von Storch, 2004). Av Figur 4 framgår att det inte blivit vanligare med 
storm i södra Sverige sedan 1930-talet (Alexandersson & Vedin, 2002). 

 

Figur 4. Antalet dygn med beräknade vindhastigheter överskridande 25 m/s för södra Sverige, 
1930-2002. Beräkningarna är baserade på lufttrycksmätningar gjorda i Göteborg, Falsterbo och 
Visby. Kurvan visar 10-års medelvärden. Modifierad från Alexandersson & Vedin, 2002. 

Att klimatet blivit mildare och blötare minskar skogens motståndskraft mot vind 
men kan sannolikt inte ensamt förklara varför det blivit vanligare med vindskador 
sedan början av perioden. Under den aktuella perioden har skogsbruket och där-
med skogen förändrats på flera sätt som sannolikt bidrar till att förklara den ökade 
frekvensen omfattande skadetillfällen (Blennow & Olofsson, 2004). En bidragan-
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de orsak torde vara att den stående volymen skog ökat (Figurerna 5 och 6). Det 
fanns alltså under perioden en ökande volym skog som kunde blåsa ner. 
Trakthyggesbruket introducerades på bred front under 1950-talet och utgör nu den 
dominerande skogsbruksformen i Sverige. Hyggeskanter skapas som kan expone-
ras för hög vindhastighet och som skapar turbulens (Saville, 1983; Morse med 
flera, 2002; Gardiner med flera, 2005). Andelen gran i landskapet har dessutom 
ökat (Figur 7). Gran är förhållandevis känslig för vind (Persson 1975; Peltola med 
flera, 2000; Nielsen, 2003; Valinger med flera, 2006). Det är därför sannolikt att 
skogsbrukets utveckling tillsammans med att klimatet blivit mildare (mindre tjäle) 
och blötare har medför att skogen blivit mera sårbar för vind även om det inte 
blivit vanligare med storm. Att brukandet av skogen har gjort den mera sårbar 
innebär att vi kan påverka risken för vindfällning. Vindskador kan därför betraktas 
som en teknologisk risk som man kan hantera snarare är ett naturfenomen som det 
inte går att göra något åt. 

 

Figur 5. Totala virkesförrådsutvecklingen (milj. m³sk) i Sverige sedan 1923 (Skogsdata 2004) 

 

Figur 6. Virkesförrådsutvecklingen (m³sk/ha) i Götaland och Sverige sedan 1985 (Skogsdata 2004) 
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Figur 7. Andelen av virkesförrådet i Götaland (%) fördelat på trädslag (Skogsdata 2004) 

Risken för skador varierar i flera skalor och beror både på vindexponeringen och 
på motståndskraften hos träden. Under en skadesituation varierar vindstyrkan 
inom vädersystemet (jfr Figur 8), vilket förklarar en del av variationen i skadornas 
utbredning (jfr Figur 9). Det blåser alltså inte lika mycket överallt. På landskaps-
nivå finns dessutom ett mönster i skadornas utbredning som är kopplat till terräng-
ens variationer (jfr Figur 10). Vinden påverkas av markytans topografi och ter-
rängens skovlighet, vilket påverkar vindexponeringen i olika topografiska lägen 
(Alexander, 1964; Sommerville, 1980; Saville, 1983; Lohmander & Helles, 1987; 
Gardiner et al., 1997; Blennow & Olofsson, 2004; Olofsson & Blennow, manu-
skript). 
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Figur 8. Högsta uppmätta byvindar i m/s på SMHI mätstationer 8-9 januari 2005. Byvinden är vind-
stötar under några sekunder medan medelvind är genomsnitt över 10 minuter (Alexandersson och 
Ivarsson, 2005). 

I  

Figur 9. Volym skadad skog per hektar (m³sk/ha) (Claesson & Paulsson 2005). 
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Figur 10. Skadade områden efter Gudrun i rött draperade över en höjdmodell över markens topo-
grafi. Asa försökspark med omgivningar. Vinden från sektorn sydväst till väst. Skadornas utbred-
ning antyder en koppling till topografin. Baserat på SKS skillnadsanalys. 

Preliminära resultat från en studie baserad på SKS skillnadsanalys och kNN-data 
(Reese med flera, 2002) visar på ett statistiskt signifikant samband mellan ett in-
dex framtaget med hjälp av vindmodellen WASP (Mortensen med flera, 1998) 
och andelen skadad granskog högre än 15 m (Figur 11.) (Andersson med flera, 
pågående). Indexet uttrycker procentuell förändring i vindhastighet till följd av 
variationer i markytans topografi. Höga värden på index återfinns i topografiskt 
utsatta lägen och motsvarar en förhöjd vindhastighet. Huvuddelen av skogsmarks-
arealen inom det undersökta området tilldelades värden på index inom intervallet 
±15 %.  
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Figur 11. Andel skadad granskog mer än 15 m hög inom olika intervall av ett index framtaget med 
vindmodellen WASP (Mortensen med flera, 1998) och som uttrycker procentuell förändring av 
vindhastigheten till följd av variationer i markytans topografi. b. Andel av arealen granskog över 
15 m inom olika intervall av index. Resultatet är framtaget för en area av 20*25 km2 efter stormen 
Gudrun i Kronobergs län. Med granskog avses skog med en volymsandel gran om minst 70 %.  
(Andersson med flera, pågående.) 

Skogens rumsliga struktur påverkar också vinden genom att höga vindhastigheter 
uppträder nära marken över exempelvis hyggen. Skog som angränsar till öppna 
ytor exponeras därför för höga vindhastigeter och dessutom påverkas luftflödet av 
kanten så att turbulens uppstår. Turbulensen kan ge upphov till stor belastning, 
och därmed skador, på träd längre in från kanten (Morse med flera, 2002; 
Gardiner med flera, 2005). Eftersom sannolikheten för höga vindstyrkor under en 
längre period normalt varierar mellan olika vindriktningar, påverkas en skogs-
kants orientering dess exponering för stark vind. Preliminära resultat från studien 
baserad på SKS skillnadsanalys och kNN-data visar på ett statistiskt signifikant 
samband mellan utbredningen av skador och förekomsten av skogskanter 
(Andersson med flera, pågående). Dessutom påverkas beståndets stabilitet av hur 
skogen sköts, exempelvis genom gallringsprogrammet (jfr Figur 12) (Persson, 
1975; Gardiner med flera, 1997). Sammantaget innebär detta att det går att på-
verka sannolikheten för vindfällning genom skötsel, planering och trädslagsval.  
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Figur 12. Experiment gjort med datormodellen WINDA (Blennow & Sallnäs, 2004a) som visar hur 
sannolikheten för vindskada förändras över tiden för ett tänkt granbestånd och hur denna beror på 
mot vilken vindriktning beståndet är exponerat. Pilarna i figuren visar gallringstillfällen. Notera hur 
sannolikheten för vindfällning ökar efter gallring, i synnerhet efter sena gallringar. Från Blennow & 
Olofsson, 2004. 
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7. Vilken risk är acceptabel? 
Om sannolikheten för storm av Gudruns karaktär uppskattats till 0,04 (inträffar en 
gång på 25 år) skulle enligt den traditionella beslutsteorin beslut om att fortsätta 
bedriva skogsbruk på samma sätt som tidigare vara ett beslut under risk. Är då 
risken acceptabel? Svaret på denna fråga beror på vem man frågar. Nedan 
illustreras hur olika bedömningar kan motiveras genom Nilsson och Sallnäs 
(2006) nyttokalkyler för tre skötselalternativ för en fastighet (ståndortsindex G28) 
i Götaland. Det bör observeras att nyttan i kalkylerna endast motsvaras av 
monetära värden, andra målsättningar än hög intäkt hanteras inte. Ett av alterna-
tiven, G3, i kalkylerna kan sägas vara i enlighet med nuvarande skogsbrukspolicy.  

Tabell 4. Tre skötselmodeller med olika riskprofil 

Skötsel Trädslag Antal gallringar Slutavverkningsålder 
(år) 

G3 Gran 3 75 
G1 Gran 1 65 
B3 Björk 3 60 

 

Den traditionella beslutsteorin förordar att beslutsfattaren följer maximen att 
maximera den förväntade nyttan (Gärdenfors & Sahlin, 1988). Den förväntade 
nyttan kan enligt denna teori beräknas som sannolikheten att uppnå nyttan 
multiplicerad med nyttan. Antag att nyttan motsvaras av det genomsnittliga 
kassaflödet under en mycket lång tidsrymd. I de kalkyler av förväntad produktion 
och förväntat kassaflöde som standardmässigt görs inom svenskt skogsbruk tas 
inte hänsyn till risken för vindfällning, det vill säga sannolikheten att uppnå nyttan 
antas vara 1,003. Under detta antagande kan nyttan av alternativ G3 beräknas till 
1,00 medan de relativa nyttorna beräknas till 0,86 för alternativ G1 och till 0,51 
för alternativ B3. I enlighet med traditionell beslutsteori väljer skogsägaren 
alternativ G3. 

Hur blir då kalkylen om risken för vindfällning tas med? Förutsättningen är att 
vindskador uppträder endast i granskog, aldrig i björkskog och att volymen 
beräknas utifrån funktioner framtagna av Persson (1975). Volymen nedblåst skog 
vid varje vindskadesituation antas variera slumpmässigt mellan 10 och 120 
miljoner m³. Dessutom utsätts skogen för skador av mindre omfattning (0,5–10 
miljoner m³) med en sannolikhet av 0,2. Vid varje skadetillfälle antas skade-
omfattningen variera rumsligt över Götaland. För en ingående beskrivning av de 
antaganden som gjorts, se Nilsson och Sallnäs (2006). 

Resultaten visar att så länge som sannolikheten för stark vind ligger under 0,08 
(stark vind ungefär vart 12:e år eller mera sällan) är den förväntade nyttan störst 
för alternativ G3. Båda granalternativen ger högre förväntad nytta än björk-
alternativet vid en sannolikhet för stark vind i intervallet 0,0–0,2. Om sannolik-
heten för stark vind beräknas till 0.05 säger den traditionella beslutsteorin att 

                                                 
3 Eftersom man inte tar hänsyn till någon osäkerhet betraktas beslutet enligt traditionell beslutsteori 
inte som ett beslut under risk utan som ett beslut under säkerhet. 
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skötselalternativ G3 bör väljas. Att på detta sätt maximera den förväntade nyttan 
kan sägas vara att fatta beslut utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där man 
strävar efter att långsiktigt uppnå största möjliga nytta för många men utan hänsyn 
till den enskildes preferenser (Hansson, 2004 och 2005). Det är inte alls säkert att 
bedömningar gjorda ur detta perspektiv motsvarar vad som är bäst för den 
enskilde skogsägaren. 

Den enskilde skogsägaren förväntas vara mera intresserad av den förväntade 
nyttan från sin egen fastighet snarare än för regionen och förväntas inte agera lika 
långsiktigt. Därför beräknas den förväntade nyttan nedan för 25-årsperioder och 
med samma sannolikhet för stark vind (0,05). Den förväntade nyttan sett över alla 
möjliga utfall blir då 0,85 för G3 och 0,82 för G1. Den förväntade nyttan för 
björkalternativet är fortsatt 0,51 eftersom björk inte påverkas av starka vindar i 
simuleringen. Som framgår av Figur 13 nedan finns en betydande spridning, störst 
för G3-alternativet som ger både störst och lägst förväntad nytta bland enskilda 
25-årsperioder. För skötselalternativet G3 får 12 % av 25-årsperioderna en lägre 
förväntad nytta än det rena björkalternativet, B3, och för G1-alternativet får 4 % 
av 25-årsperioderna en lägre förväntad nytta än B3-alternativet. 

 

 

Figur 13. Andelen 25-årsperioder med olika relativ förväntad nytta för tre skötselalternativ vid 
sannolikheten för stark vind uppgående till 0.05. Baserat på Nilsson & Sallnäs, 2006. 

För en skogsägare som är indifferent till risk, är båda alternativen G3 och G1 
ungefär lika bra medan B3 är klart sämre. Men för den som inte vill utsätta sig för 
risken för låg nytta under en 25-årsperiod är G1 ett bättre alternativ än G3 och B3 
är det bästa alternativet. Att maximera den minsta förväntade nyttan motsvarar 
preferensen hos den som ogärna tar risk (Gärdenfors & Sahlin, 1982). I enlighet 
med denna maxim förväntas beslutsfattaren välja björkalternativet. Vilket beslut 
man bör fatta beror på vilken risk man är beredd att ta. Ur en enskild skogsägares 
perspektiv kan det vara fullt logiskt att inte vilja ta risken för ett dåligt utfall.  

24 
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I dessa kalkyler representeras nyttan av kassaflödet. Inga andra målsättningar har 
tagits med i beräkningarna. Även om de i analysen ingående skötselalternativen är 
få, illustrerar de betydelsen av vilken princip för riskvägning som tillämpas. Det 
finns alltså ytterligare möjligheter att påverka utfallet, exempelvis genom att pla-
nera slutavverkningsordning och beakta effekter av topografi. Så länge ett intäkts-
mässigt risktagande hanteras kan detta dessutom minskas genom att teckna för-
säkring. Det finns dock inget skydd mot förändrad risk på grund av avverkningar 
genomförda på grannfastigheter. När man bedömer om risken är acceptabel, är det 
ett moraliskt problem om ett individuellt eller ett samhällsperspektiv bör anläggas.  
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8. Riskhantering och svensk 
skogsbrukskultur 

Målsättningarna avgör vilka värden som riskeras. Dagens riskhantering påverkas 
av tidigare riskbedömningar genom att de speglas i teknik och praktik.  

Skogsvårdslagen och riskhantering 
En genomgång av regeringens proposition till riksdagen (1992/93:226) och Hand-
bok till skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen, 2003) visar att olika aspekter av risk 
hanteras genom lagen. Miljövårdslagstiftningen som också reglerar skogsbruket 
har inte granskats. Den successiva specificeringen av skogsvårdslagen fram till 
1990-talet och skogsvårdsstyrelsernas arbetssätt att uppnå lagens mål genom ut-
bildning kan ses som exempel på hantering av kunskapsrisker. Motivet till Skogs-
styrelsens Förordning § 4 ”Endast metoder som erfarenhetsmässigt eller genom 
forskningsrön och prov i praktisk skala visat sig ge tillfredsställande resultat inom 
godtagbar tid får användas vid beståndsanläggning” torde också vara ämnat att 
hantera kunskapsriskerna. 

Ett av motiven till avregleringen av skogsvårdslagen 1993, då dessutom de två 
målsättningarna uthållig virkesproduktion och bibehållen biodiversitet jämställ-
des, var en förväntan om att skogsägarnas utvidgade frihet att sköta skogen skulle 
innebära en spridning av de biologiska riskerna. I förarbetena till revisionen gjor-
des en avvägning mellan målen genom att framhålla det angeläget att skogsbruket 
vidtar åtgärder för att undvika omfattande förluster till följd av skador av olika 
slag, till exempel storm-, insekts- och svampskador. samtidigt som dessa åtgärder 
inte bör gå så långt att betydande naturvärden går förlorade (Regeringens propo-
sition till riksdagen, 1992/93:226). 

I skogsvårdslagen finns inget stöd för reglering av hur risken för vindfällning ska 
hanteras. Däremot finns ett direkt stöd för föreskrifter om att minska risken för 
spridning av skadeinsekter. Detta bemyndigande infördes enligt propositionen i 
skogsvårdslagstiftningen efter erfarenheterna av omfattande insektsangrepp efter 
vindfällningar av skog i Syd- och Mellansverige i slutet av 1960-talet. Varför inte 
bemyndigande gavs för att minska risken för den primära orsaken, det vill säga 
vindfällning, framgår inte. Möjligen sågs inte vindfällningen i sig som ett tillräck-
ligt storskaligt hot mot samhällets målsättning om en långsiktigt uthållig virkes-
försörjning. Om risken endast sågs som en företagsekonomisk angelägenhet, 
skulle detta ha kunnat motivera lagstiftaren att endast ge stöd för reglering av åt-
gärder för det som bedömts riskera de samhällsekonomiska målsättningarna, d.v.s. 
insektsangrepp. Att risken för vindfällning kan bedömas låg i ett nationellt skogs-
produktionsperspektiv stöds av det faktum att vindskadorna efter stormen Gudrun 
endast uppgick till i storleksordningen 2 % av den stående volymen skog. Risken 
bedöms troligen högre om också sekundära konsekvenser vägs in. 

Enligt skogsvårdslagen bemyndigas regeringen meddela föreskrifter om avsätt-
ning av skog för vilken risken för misslyckad föryngring bedöms särskilt stor eller 
som behövs för att minska risken för sand- eller jordflykt. Dessutom tas i proposi-
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tionen upp att staten bör finansiera olycksfallsförebyggande rådgivning till själv-
verksamma skogsägare. I detta senare fall har lagstiftaren gjort en individuell 
riskvägning, något som ofta förekommer i hälsosammanhang (se Hansson, 2004). 

Rådgivarnas riskhantering 
Ett flertal organisationer bedriver rådgivningsverksamhet till skogsägarna, där-
ibland skogsvårdsstyrelserna (nu Skogsstyrelsen). Skogsvårdsstyrelsernas rådgi-
vare utgör en länk mellan det allmänna och det privata. Preliminära resultat från 
en enkät bland privata skogsägare gjord 2004 visar att 73 % av de svarande pri-
vatskogsägarna i Småland (n=390) sade sig ha en skoglig rådgivare (Blennow 
m.fl., pågående). Bland de skogsägare som hade en skoglig rådgivare hyste 80 % 
förtroende för att rådgivaren har tillräckliga kunskaper angående riskhantering. 
Det stora förtroende som rådgivarna åtnjuter är sannolikt delvis ett resultat av 
skogsvårdsstyrelsernas övertalningsstrategi i lagtillsynen där många av dem som 
stannat kvar på släktgården anpassat sig till systemet. Dessutom är många skogs-
ägare idag utbor som i hög grad är beroende av extern förvaltning av fastigheten. 

De nio rådgivare ovan som ombetts bedöma vilka risker som är värst i skogsbru-
ket ur ett ekonomiskt perspektiv, bedömde dessa på ett likartat sätt som de privata 
skogsägarna (Skov, 2006). I ett bredare perspektiv har, enligt Mattsson med flera 
(2003), skogtjänstemännen generellt sett en bild av privatskogsägarnas målsätt-
ningar som skiljer sig från skogsägarnas egen. Preliminära resultat från enkäten 
från 2004 visar att 40 % av dem som sökt råd hade vänt sig till en skogsvårdssty-
relse, 54 % hade vänt sig till en skogsägareförening, 1 % hade vänt sig till Skogs-
sällskapet och 24 % hade vänt sig till annan rådgivare. Trots att vissa sökt råd hos 
fler än en rådgivare, hade endast 46 % av skogsägarna fått råd angående risken för 
vindfällning.  

Tabell 5. Andelen småländska privatskogsägare som sökt råd och som fått råd i anslutning 
till risken för vindfällning och risken för insektsskador. Skogssällskapet har utelämnats ur 
tabellen på grund alltför få observationer. Preliminära resultat från en pågående undersök-
ning av Blennow med flera 

Rådgivare Andel som fått råd 
angående risken för 
vindfällning  (%) 

Andel som fått råd 
angående risken för 
insektsskador (%) 

Skogsvårdsstyrelse 42 53 
Skogsägareförening 42 56 
Annan 54 56 

 

Andelen som ansåg sig ha fått råd i anslutning till risken för vindfällning var obe-
roende av om man sökt råd hos en skogsvårdsstyrelse eller en skogsägareförening, 
men större för kategorin Annan rådgivare där både företag och privatpersoner var 
representerade (Tabell 5.3.2). Andelen som fått råd angående risken för insekts-
skador var genomgående något högre än andelen som fått råd angående risken för 
vindfällning. 

Enligt en jämförande studie (Bäcke m.fl. 2006, opublicerad) mellan föreslagna 
gallringar under åren 1997–2005 (Skogsvårdsstyrelsernas planläggare) och 
genomförda gallringar under åren 1993–2003 (Riksskogstaxeringens provytor) 
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föreslogs gallring i äldre granskog endast i undantagsfall. Den faktiska gallringen 
i äldre granskog har inte heller varit av större omfattning. I vilken mån andra 
möjligheter till riskminskning beaktats av rådgivarna undersöktes inte. Detta kan 
innebära att de råd man gett innefattat hänsynstagande till risken för vindfällning. 
I diskussioner med rådgivare har framkommit att det finns en rådgivningspolicy. 
Rådgivningspolicyn tycks motsvara lagstiftningen före 1993 som var mera orien-
terad mot den samhällsekonomiska målsättningen långsiktigt uthållig virkesför-
sörjning. 

I intervjuer av skogliga rådgivare (Bäcke m.fl. 2006, opublicerad) framkom att 
informationen om riskprofiler beträffande skogsskötseln varit bristfällig. Om risk-
aspekterna inte har uppfattats av skogsägaren är det inte möjligt för denne att ta 
ställning till en för honom eller henne acceptabel risknivå. Den acceptabla riskni-
vån i skogsbruket tycks i hög grad ha styrts av rådgivningspolicyn vilket bidragit 
till att lagstiftarens intention om diversifiering av skogarna och riskspridning inte 
uppnåtts. 

Privatskogsägarnas riskhantering 
Även om en del riskaspekter hanteras i skogsvårdslagen, kan man konstatera att 
det i huvudsak är underleverantören, det vill säga skogbrukaren, som tar den eko-
nomiska och biologiska risken (Törnqvist, 1995). 

För att minska intäktsmässiga konsekvenser av risker, erbjuder ett antal försäk-
ringsbolag skogsskadeförsäkringar. Genom dessa har skogsägaren möjlighet att 
teckna försäkring som innefattar risken för vindfällning. Försäkringsbolagen hade 
underskattat risken för vindfällning varför försäkringspremien var låg (G. Wahl-
qvist muntlig information, 2006). Enligt en enkät gjord under 2005 efter stormen 
Gudrun, var ca hälften av markägarna försäkrade vid tidpunkten för stormen 
(Ingemarson m.fl., 2006, opublicerad).4 Andelen som var försäkrade var större 
bland dem med ett mindre markinnehav, 1–80 ha, och bland dem med markinne-
hav större än 200 ha. Om nu risken för vindfällning bedömts vara en av de värsta 
ekonomiska riskerna i produktionsskogsbruket och försäkringspremien var låg, 
varför hade då inte fler försäkrat sig? En anledning kan ha varit att intäkterna från 
skogen trots allt inte spelar så stor roll i ekonomin, en annan anledning kan vara 
den strävan efter oberoende som utgör kärnan i den rurala variant av egenföre-
tagandets livsform som enligt Törnqvist (1995) eftersträvas av många skogsägare. 
Strävan efter oberoende kan vara kopplad till en förväntan om att själv kunna ta 
hand om den vindfällda skogen, vilket i många fall inte var möjligt efter Gudrun. 
Trots att skogsägarna varit medvetna om risken för vindfällning hade de troligen 
missbedömt katastrofpotentialen. 

I den enkät angående risker ur ett ekonomiskt perspektiv som genomfördes bland 
småländska privatskogsägare 1999, ställdes frågan om man vidtog några åtgärder 
för att minska risken för någon av de i enkäten ingående riskfaktorerna (Blennow 
& Sallnäs, 2002). De flesta vidtog riskminskande åtgärder för åtminstone en risk-
faktor (Figur 14). Men för flera riskfaktorer svarade en stor andel att de inte vid-

                                                 
4 Andelen motsvarar andelen som i en enkät genomförd efter Gudrun, ansåg sig ha varit medveten 
eller mycket medveten om risken för vindfällning redan före Gudrun (Ingemarson m.fl., 
pågående). 
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tog någon åtgärd eller att de inte visste om de vidtog någon åtgärd. Vindskador 
och höga kådflöden var mest vanligt att skogsägarna inte visste om de vidtagit 
åtgärder mot. När det gällde vindfällning svarade 34 % att de vidtog åtgärder för 
att minska risken för vindskador (Blennow & Sallnäs, 2002). Vidare sade sig 
13 % av skogsägarna inte veta om de vidtog någon åtgärd för att minska risken för 
vindfällning. Preliminära resultat av en förnyad enkät 2004 visar att 29 % av de 
småländska skogsägare (fastigheter 5 ha eller större) som svarat, uppgav att de 
vidtar åtgärder för att minska risken för vindskador (Blennow med flera, pågå-
ende). I undersökningen fick skogsägarna ta ställning till scenariot att deras gran-
skog drabbades av allvarliga stormskador och ombads beskriva vad de skulle göra 
då. Preliminära resultat visar att majoriteten (83 %) av de småländska skogsägarna 
som svarade på frågan uppgav att de skulle plantera gran igen, 14 % skulle byta 
till lövträd, 4 % skulle välja annat barrträd, och 12 % uppgav att de skulle satsa på 
annat alternativ. När frågan om riskminskande åtgärder ställdes år 2005 i en enkät 
efter Gudrun, uppgav 33 % av skogsägarna att de vidtagit någon form av risk-
minskande skötselåtgärd före stormen (Ingemarson m.fl., 2006, opublicerad). På 
frågan om man kommer att vidta sådana åtgärder framöver, svarade 56 % ja.  

Händelser som ger upphov till affekt har visat sig påverka riskbedömningen 
(Gärdenfors and Sahlin, 1993; Slovic et al., 2002). Ett år efter stormen uppgav 
nästan var tredje tillfrågad skogsägare i en enkät att han eller hon känt ganska stor 
eller stor nedstämdhet och sorg i stormens spår (Grimby i Skogsstyrelsen, 2006). 
Tidigare har visats att man lär sig mindre av erfarenheten om man betraktar hän-
delsen som ett naturfeneomen snarare än en teknologisk risk (Rogers, 1997). En-
dast i mindre grad sade man sig hypotetiskt sett vara beredd byta trädslag och 
erfarenheten av Gudrun ledde i begränsad omfattning till att fler sade sig börja 
vidta riskminskande åtgärder. Detta stödjer antagandet att risken för vindfällning 
bland många fortfarande betraktas som ett naturfenomen snarare än en teknolo-
gisk risk förknippad med skogsbruket. 

 

Figur 14. Andelen skogsägare i två kommuner i Småland som 1999 uppgav att de vidtar åtgärder 
för att minska risken för skada. 95 % konfidensnivå är markerad. (Från Blennow & Sallnäs, 2002.) 

Även om skogsägarna uttryckte att den ekonomiska risken för vindfällning var en 
av de risker man var beredd att betala mest för redan före Gudrun, i form av för-
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säkring eller åtgärder för att minska risken, så uppgav endast i storleksordningen 
en tredjedel att de vidtagit aktiva åtgärder för att minska risken. En anledning kan 
alltså vara att man inte känt till att eller hur risken kan påverkas. I en enkätstudie 
gjord efter stormen Gudrun bland 20 privatskogsägare med ett skogsinnehav om 
minst 50 ha i Värmland, utanför det mest drabbade området, uppgav dock alla att 
man vidtar åtgärder för att minska risken för vindfällning (Köster, 2005). Att alla 
uppgav sig vidta åtgärd för att minska risken för vindfällning är troligen en effekt 
av erfarenheterna av stormen Gudrun. Det återstår att se om effekten i så fall är 
varaktig. Man kan dock inte utesluta att skillnaden i andel jämfört med småländ-
ska skogsägare före stormen Gudrun beror på regionala variationer som i sin tur 
kan bero på skillnader i tidigare erfarenhet av vindskador. Preliminära resultat 
från enkätundersökningen genomförd 2004 visar på en geografisk trend av ökande 
andel skogsägare som vidtagit åtgärder för att minska risken för vindfällning från 
norr till söder i Sverige (Blennow med flera, pågående). Värmland ingick dock 
inte i undersökningen. 

Riskhantering i svensk skogsbrukskultur 
Enligt enkätstudien ovan hade skogsägarna i hög grad och med förtroende vänt sig 
till rådgivare före Gudrun. Men färre än hälften av dem som sökt råd hade upp-
fattat sig få råd som rör risken för vindfällning. Bristen på råd och agerande som 
minskar risker tyder på att risker inte hanteras särskilt aktivt inom skogsbruket. 
Synen på risken för vindfällning som ett naturfenomen snarare än en teknologisk 
risk tycks ha levt kvar till våra dagar och därmed motverkat att riskminskande 
åtgärder vidtagits. I rådgivningspolicyn tycks risken för vindfällning ha beaktats 
men råden har inte beskrivits som råd för riskminskning för majoriteten av skogs-
ägare som vänt sig till rådgivare. Detta gäller såväl statligt som privat anställda 
rådgivare. Rådgivningspolicyn tycks i hög grad ha påverkat risknivån inom 
skogsbruket. Rådgivarna tycks ha utgått från samhällsekonomisk riskvägning med 
avseende på produktionsmålet snarare än individuellt anpassad riskvägning i en-
lighet med skogsägarens preferenser. En hög grad av samstämmighet bland skog-
liga aktörer har av Törnqvist (1995) uppmärksammats i andra sammanhang. Att 
aktiv riskhantering inte är utbredd inom skogsbruket visar dessutom det faktum att 
skogliga kalkyler av förväntade intäkter regelmässigt görs utan beaktande av ris-
ker. Påståendet stöds också av att artiklar som behandlar vindfällningsproblemati-
ken är sparsamt förekommande, vilket en genomgång av tidskrifterna Skogen och 
Skogsvårdsföreningens Tidskrift visat (Agestam, personlig kommunikation). Fo-
kus tycks i stället ha varit på virkestillväxten (Törnqvist, 1995).  

Den låga andel som fått råd i anslutning till risker, skulle också kunna tolkas som 
att rådgivarna trots allt har bedömt risken för vindfällning som så pass låg att aktiv 
hantering i de flesta fall inte varit påkallad eller att möjligheterna att minska ris-
kerna bedömts vara alltför dyra. En sådan bedömning skulle eventuellt kunna 
motsvara en acceptabel bedömning ur ett samhällsperspektiv. Om det är accep-
tabelt ur ett skogsägarperspektiv beror däremot på flera faktorer, däribland skogs-
ägarens målsättningar och inställning och möjlighet till risktagande. Mot den hi-
storiska bakgrund som getts ovan, där idén om långsiktigt uthållig skogsproduk-
tion varit bärande, är det dock inte förvånande om skogsbruket anammat sam-
hällsekonomisk riskvägning, om än utan formella kalkyler. Att andelen som fått 
råd i anslutning till risken för insektsskador är något högre än för vindfällning, 
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skulle kunna förklaras av att risken för insektsangrepp dessutom hanteras i Skogs-
vårdslagen och därför sannolikt bedömts vara ett hot mot uthållig skogsproduk-
tion. 

Den ena förklaringsmodellen utesluter dock inte den andra. Det förfaller snarare 
troligt att en orsak till att riskerna aktivt hanteras i begränsad omfattning inom 
skogsbruket just är det långsiktiga produktionsperspektivet där saker och ting för-
väntas jämna ut sig över tiden, särskilt över större områden. Att detta accepterats 
av skogsägarna, vars tidsperspektiv kan vara kortare och gälla specifika fastighe-
ter, och eventuellt en annan målprioritering, kan förklaras av den tillit (jämför 
Persson, 2004) skogsägarna visat sig ha till rådgivarna och till skogsbrukskulturen 
och att man inom denna hanterar risken för vindfällning på ett vettigt sätt. Att 
”göra som andra gör” kan dessutom ha bedömts vara ett enkelt sätt att fatta vettiga 
beslut (jämför Gigerenzer och Todd, 1999). En strävan efter att vara delaktig i 
skogsbrukarkulturen och förvaltningen av en skogsbrukartradition kan dessutom 
vara ett exempel på några av de mera svårfångade målsättningarna en skogsägare 
kan ha. Om man på detta sätt väger in kulturens roll för riskhanteringen blir 
skogsägarnas agerande, eller snarare brist på agerande, lättare att förstå, men 
blottar också en brist på aktiv riskhantering inom den skogliga kulturen. 
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9. Klimatförändringen och skogsbruket 
Årsmedeltemperaturen i Sverige har ökat med 0,8°C och nederbörden med 6 % 
under perioden 1991–2000 jämfört med perioden 1961–1990. Förändringarna 
anses bero på en kombination av naturlig klimatvariation och mänsklig påverkan 
på klimatet genom utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Sannolikheten för att 
förändringarna uppkommit av en slump har beräknats till 6–7 % (Räisänen & 
Alexandersson, 2003). 

Enligt Förenta Nationernas klimatpanel förväntas klimatet förändras till följd av 
mänsklig påverkan (IPCC, 2001). Skogsbruket kan behöva anpassas till de nya 
förhållandena och till följd av åtgärdsarbetet. Detta motiverar en sammanställning 
av några av de klimatscenarier som finns tillgängliga samt en genomgång av möj-
liga konsekvenser för skogsbruket. I avsnittet behandlas också den anpassning 
som pågår inom skogsbruket, med dess möjligheter och svårigheter. 

Regionala klimatscenarier 
Med hjälp av generella cirkulationsmodeller (GCM) har globala scenarier för hur 
det framtida klimatet kan komma att utvecklas tagits fram. Ett scenario kan defi-
nieras som en konsistent beskrivning av hur framtiden kan komma att te sig 
(Porter, 1985 i Rodgers, 2001). Ett scenario utgör alltså inte någon prognos utan 
en beskrivning av en möjlig utveckling givet vissa antaganden. Den rumsliga 
upplösningen i ett klimatscenario kan ökas över en viss region genom nedskalning 
där ett globalt klimatscenario används som drivdata. Eftersom varken kunskapen 
om klimatsystemet eller samhällsutvecklingen är komplett är det viktigt att beakta 
olika klimatscenarier och scenarier framtagna på olika sätt. När det gäller ned-
skalning av globala scenarier kan dessa antingen göras statistiskt eller dynamiskt 
med hjälp av numeriska modeller. Statistisk nedskalning innebär att man använder 
sig av empiriska samband mellan det mera storskaliga klimatet och regionala för-
hållanden. Dessa samband används sedan för att med hjälp av globala klimat-
scenarier ta fram regionala och till och med lokala klimatscenarier. Hanssen-
Bauer med flera (2005) jämför i en studie dynamisk och statistisk nedskalning. På 
grund av att beräkningarna vid statistisk nedskalning inte är lika datorintensiva 
som vid dynamisk nedskalning kan man nå högre rumslig upplösning med statis-
tisk nedskalning. Man har av samma skäl också större möjlighet att utgå från en 
större uppsättning globala drivdata. Dynamisk nedskalning däremot omfattar ofta 
fler variabler, och har högre tidsupplösning och konsistens mellan olika variabler. 
Enligt författarna visar en jämförelse mellan dynamiskt och statistiskt nedskalade 
klimatscenarier över Skandinavien på stora likheter vilket ökar trovärdigheten i 
resultaten, men det finns också skillnader. Vissa av skillnaderna beror förmodli-
gen på lokala fenomen som inte kan urskiljas i de regionala modellerna, medan 
andra förmodligen beror på brister i de statistiska modellerna. Ytterligare några 
skillnader kan inte förklaras och kan bero på brister i endera av nedskalningstek-
nikerna. 

För senaste generationens dynamiska regionala klimatscenarier (R) som tagits 
fram vid Rossby Centre vid SMHI (Räisenen med flera, 2004) har man använt sig 
av två uppsättningar globala drivdata vid beräkningarna, d.v.s. framtagna med två 



RAPPORT NR 14/2006 
 

33 

olika GCM (E och H5). Dessutom bygger de på två olika scenarier för framtida 
utsläpp av växthusgaser; SRES B2 och A2, där A2 motsvarar något högre utsläpp 
än B2 (Nakićenović et al., 2000). Sammanlagt finns fyra klimatscenarier för peri-
oden 2071-2100 och två kontrollscenarier för perioden 1961-1990, alla med en 
rumslig upplösning av 49 km. 

Enligt klimatscenarier framtagna av Rossby Centre vid SMHI kommer det i me-
deltal i Sverige att bli varmare, i synnerhet vintertid, och vegetationsperioden 
kommer att bli längre. Nederbörden beräknas bli större vintertid medan den i 
södra Sverige kan minska sommartid, samtidigt som avdunstningen ökar. Vinter-
tid beräknas det bli mindre snö och tjäle. Också extremsituationerna beräknas bli 
förändrade med mindre extrem kyla, mera extrem hetta, kraftigare skyfall, tidiga-
relagd och minskad vårflod, ökade vinter-, sommar- och höstfloder, längre torrpe-
rioder och kanske fler och kraftigare stormar. (Lindström & Alexandersson, 2004; 
Räisänen med flera, 2004; Sonesson med flera, 2004.)   

 

Figur 15. Beräknade förändringar i årets medellufttryck vid havsytans nivå, lufttemperaturen 2 m 
över marken, nederbörd samt vindhastighet 10 m över marken mellan perioden 2071-2100 och 
1961-1990  för utsläppsscenario SRES A2. Övre och undre raden skiljer sig genom att olika globala 
drivdata har använts vid beräkningarna. (Modifierad efter Rummukainen med flera, 2004.) 

Perioden 1991–2002 i Sverige karaktäriseras av en kombination av hög tempera-
tur, hög nederbörd och hög avrinning. Denna bild stämmer i hög grad överens 
med de klimatscenarier (R) som tagits fram av Rossby Centre för att beskriva hur 
klimatet kan komma att utvecklas, även om det förkommer skillnader i säsongs-
mönstren (Lindström & Alexandersson, 2004). 

Nyligen har Rossby Centre tagit fram klimatscenarier för hela perioden 1961–
2100 med E som globala drivdata (Figur 16). Dessa ger bilder inte bara av hur 
klimatet kan komma att utvecklas i slutet av århundradet men också hur det kan 
komma att utvecklas i en snar framtid. Det framgår till exempel att temperatur-
utvecklingarna för SRES B2 och A2 scenarierna är snarlika och börjar divergera 
först ungefär år 2060. 
                                                 
5 E står för ECHAM4/OPYC3-modellen från Max-Planck Institute of Meteorology i Tyskland 
(Roeckner et al., 1999) och H står för HadAM3h-modellen från Hadley Centre i Storbritannien 
(Pope et al., 2000). 
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Figur 16. Skillnad i ytmedelvärden över Sverige av årsnederbörd och temperatur under 140 år 
jämfört med medelvärde för perioden 1961-1990 beräknade med klimatmodellen RCA-3 vid Rossby 
Centre med E som globala drivdata. Kurvor i rött motsvarar utsläppsscenario SRES A2 och blått 
motsvarar utsläppsscenario B2.  Det gråa fältet de sista 30 åren visar intervallet som spänns upp 
av  fyra scenarier (RE och RH för SRES A2 och B2) tidigare framtagna med klimatmodellen RCAO. 
(Rossby Centre, SMHI.) 

Klimatförändringens inverkan på skogsbruket 
Tillgängliga regionala scenarier för Sverige förutsäger att klimatet ändras i en 
sådan omfattning att skogsekosystemen och skogsbruket påverkas (Sonesson med 
flera, 2004). Att klimatet blivit mildare och blötare (Räisenen & Alexandersson, 
2003) påverkar skogsbruket. Exempelvis blir marken på vissa håll i landet inte 
längre alltid tjälad vintertid, vilket ställer ökade krav på vägnätet och traktplane-
ringen av körningen i skogen vid avverkning. En litteratursammanställning kring 
klimatförändringens inverkan på produktionsskogsbruket i ett tjugo- till hundra-
årsperspektiv har nyligen genomförts i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademi-
ens regi (Sonesson med flera, 2004). Resultaten från denna studie sammanfattas i 
tabellen nedan. Författarna till sammanställningen poängterar dock att kunskapen 
om effekterna på skogen av en klimatförändring är bristfällig. Även om ett flertal 
studier av förväntade förskjutningar i trädens utbredning gjorts (exempelvis 
Bradshaw med flera, 2000; Sykes & Prentice, 2000; Koca, 2006), är kunskapsun-
derlaget än mera bristfälligt när det gäller möjligheten att göra anpassningar för att 
uppnå andra målsättningar än skogsproduktion, exempelvis bibehållen biodiver-
sitet. Av sammanställningen kan man utläsa att trädslagsdiversiteten och skogs-
produktionen förväntas öka men samtidigt förväntas skador till följd av extrema 
vädersituationer och exempelvis insektsangrepp också öka (Figur 17). Undantaget 
skadornas effekter har produktionsökningens storlek beräknats för olika delar av 
landet (Bergh med flera, accepterad; Koca, 2006). 



RAPPORT NR 14/2006 
 

35 

Tabell 6. Bedömda effekter av en klimatförändring på skogsproduktivitet och hälsa i ett 20—
100 års perspektiv. + = ökning, - = minskning. Översatt från Sonesson et al., 2004. 

Förändring i södra Sverige centrala Sverige norra Sverige 
Trädslagsdiversitet ++ +++ + 
Skogsproduktion +++ +++ +++ 
Skador orsakade av:    

Vind + + + 
Snö - - - 
Brand + + ± 

Vårfrost ± ± ± 

Höstfrost - - - 
Vintertorka + ± ± 

Diffusa 
lövträdssyndrom 

                           
+ 

                           
+ 

       

± 

Torka ++ + ± 

Vattensjuk mark + + ++ 
Ryggradslösa djur + + + 
Ryggradsdjur ± + + 
Mikroorganismer och 
svampar 

 

± 

 

± 

 

± 

Markvegetation + + + 

 

Relativ förändring i
biomassaproduktionen 

 

Figur 17. Procentuell skillnad i biomassaproduktion för gran mellan perioderna 2071-2100 och 
1961-1990. Beräkningarna är  baserade på klimatscenariot RH A2. Modifierad från Bergh med 
flera, accepterad. 
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När det gäller det framtida vindklimatet skiljer sig klimatscenarierna åt beroende 
på vilka globala drivdata man använt sig av vid beräkningarna och var man befin-
ner sig i landet. Enligt en analys av Rossby Centres fyra framtida klimatscenarier 
för perioden 2071–2100 kvarstår mönstret (Blennow & Olofsson, inskickad) med 
högre sannolikhet för höga vindstyrkor i södra Sverige jämfört med norra Sverige 
(Raab & Vedin, 1995; Nilsson et al., 2004). Om sannolikheten för starka vindar 
skulle öka, ökar också sannolikheten för vindfällning så länge som skogens mot-
ståndskraft mot starka vindar inte ökar. Analysen av klimatscenarierna visar att 
för sydligaste Sverige ökar sannolikheten för starka vindar i alla scenarier utom 
ett. För övriga undersökta platser spridda över Sverige antingen ökar sannolikhe-
ten för starka vindar eller snarare minskar den något beroende på vilka globala 
drivdata som använts för att ta fram klimatscenariot. För närvarande kan man inte 
säga vilka globala drivdata (E eller H) som ger de mest trovärdiga klimatscenari-
erna. Men sannolikheten för vindfällning beror inte bara på vindens styrka, också 
vindriktningen är av betydelse. För de flesta undersökta platserna är sannolikheten 
för stark vind från västliga till sydvästliga riktningar fortsatt förhållandevis hög i 
scenarierna och sannolikheten för starka vindar från sydliga riktningar är på 
många håll högre än under dagens klimat. För sydligaste Sverige är sannolikheten 
för starka vindar från nordväst till sydöst högre i alla framtidsscenarier utom ett. 
Information om framtida vindriktningar kan användas för anpassningen av skogs-
bruket genom rumslig planering av slutavverkning och beaktande av topografins 
inflytande på vindexponeringen.  

Även om klimatscenarierna inte ger en entydig bild av framtida vindstyrkor över 
Sverige, leder ett mildare och blötare vinterklimat till ökad sannolikhet för vind-
fällning genom försämrad förankring av träden i marken, exempelvis genom 
minskad eller utebliven tjäle (Peltola et al., 1999). Preliminära resultat visar dess-
utom att den förväntade ökningen av skogsproduktionen i sig leder till ökad san-
nolikhet för vindfällning på landskapsnivå genom ett mera sårbart skogstillstånd, 
oavsett om och hur sannolikheten för starka vindar förändras (Figur 18) (Olofsson 
med flera, pågående). Enligt andra preliminära resultat kompenseras endast delvis 
den beräknade ökningen av sannolikheten för vindfällning baserat på klimatscena-
riot RE B2 för Asa skogliga försökspark i Småland av att slutavverkningstid-
punkten tidigareläggs med i storleksordningen 5 år. 

Analysen ovan har begränsats till klimatscenarier för Sverige och särskilt har san-
nolikheten för vindfällning beaktats. Det svenska skogsbrukets konkurrenskraft 
påverkas av förändringar i andra delar av världen. I vissa regioner kommer pro-
duktionspotentialen att öka och i andra kommer den att minska. Riskerna för ska-
dor orsakade av väder, brand, insekter och svamp kommer också att förändras 
olika mycket på olika håll. Konkurrenskraften kan påverkas av klimatproblemet 
även på andra sätt. Om utvecklingen går mot en minskad användning av fossila 
bränslen, globalt sett, kan efterfrågan på skogsbiomassa komma att öka ytterli-
gare, både för användning som bränsle och som energisnålt byggmaterial. För att 
mera uttömmande kunna bedöma konsekvenserna av klimatförändringarna och 
hur dessa påverkar svenskt skogsbruk, behöver mera ingående analyser göras som 
innefattar också andra delar av världen. 
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Figur 18. Preliminära resultat för Asa skogliga försökspark i Småland avseende den beståndsvis 
aggregerade årliga sannolikheten för vindfällning för kontrollperioden 1961-1990 baserat på klimat-
scenariot RE (vänstra kartan), och perioden 2071-2100 baserat på klimatscenariot RE B2 (högra 
kartan). Beräkningarna är gjorda med modellsystemen WINDA (Blennow & Sallnäs, 2004a; 
Blennow & Olofsson, inskickad), BIOMASS (Bergh med flera, 1998), samt FTM (Andersson med 
flera, 2005). (Olofsson med flera, pågående.) 

Anpassning till ett klimat i förändring 
Ett osäkert klimat sätter brukandet av skogen i ett fundamentalt nytt läge som vi 
inte har någon tidigare erfarenhet av. Trots osäkerhet om klimatet6 och dess inver-
kan på skogen och skogsbruket, behöver beslut fattas idag som är beroende av hur 
klimatet kommer att utvecklas. Inom skogsbruket finns en stark tradition av att 
bygga på erfarenheter, vilket motiveras av att risker uppkommer i ett komplext 
system med avlägsen tidshorisont (se till exempel Sahlin och Persson, 1994). Om 
klimatet förväntas förändras inom denna tidshorisont, ställs skogsägaren inför 
valet att frångå den empiriska traditionen och anpassa sitt brukande till den infor-
mation om det framtida klimatet och dess förväntade konsekvenser som finns att 
tillgå eller att avvakta och se vad som sker. Båda strategierna innebär ett riskta-
gande och skogsägaren bör ställa sig frågan vilken strategi som förväntas leda till 
störst måluppfyllelse i enlighet med hans eller hennes värderingar inom lagens 

                                                 
6 Osäkerheten beror på bristfälliga kunskaper om klimatsystemet, om genuint osäkra händelser och 
om osäkerhet till följd av återkoppling på klimatutvecklingen genom mänskligt agerande (se Patt & 
Dessai, 2005; Rummukainen, 2005) 
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råmärken. Beslutet, och därmed anpassningen, beror på en mängd faktorer, där 
bedömningen av hur det framtida klimatet kommer att te sig endast utgör en av 
många faktorer. De som stiftar lagar bör successivt ta ställning till om lagstift-
ningen är ändamålsenlig i de nya situationer som uppstår. 

Enligt scenarierna förväntas klimatet förändras i en sådan omfattning och på ett 
sätt så att både nya möjligheter och förändrade risker för svenskt skogsbruk kan 
förväntas. För den skogsägare som vill anpassa sitt skogsbruk blir det betydelse-
fullt att identifiera både möjligheter och risker och bedöma hur de påverkar hand-
lingsalternativen i olika beslutssituationer. Handlingsalternativen kan vara aktu-
ella på flera olika nivåer. Valmöjligheter kan finnas när det gäller; en specifik 
åtgärd, ett skötselprogram, förhållningsstrategier. Att analysera vilken sorts osä-
kerhet som ger upphov till risk ger värdefull vägledning inför ett beslut (Blennow 
& Sallnäs, 2004b; Blennow & Sallnäs, 2005). Man kan exempelvis förvänta sig 
att kunna minska osäkerheten i beräkningar av skogsproduktionen genom att kun-
skapen om hur klimatvariabler inverkar på skogsproduktionen ökar vilket därige-
nom minskar kunskapsrisken. Handlar det i stället om genuin osäkerhet, exempel-
vis förekomsten av torka, påverkar denna visserligen skogsproduktionen men san-
nolikheten för torka påverkas inte av att kunskapen om torka ökar. Visserligen 
kan man göra mer eller mindre välgrundade bedömningar av sannolikheten för 
torka men risken för torka får vi anpassa oss till, även om den är stadd i föränd-
ring7. Att på detta sätt separera kunskapsosäkerhet från genuin osäkerhet ger 
beslutsfattaren underlag inför valet mellan att anpassa sina åtgärder nu eller vänta 
på att beslutsunderlaget skall förbättras. För att minska kunskapsriskerna behöver 
skogsägaren söka kunskap, inte bara om hur det framtida klimatet kan komma att 
te sig utan också om dess konsekvenser och om möjligheter till anpassning. Sam-
hället kan bidra till kunskap genom information, kommunikationsaktiviteter, ut-
bildning och forskning. Men det kanske viktigaste när det gäller att minska kun-
skapsriskerna i en given beslutssituation, är en strävan att lära känna kunskapens 
begränsningar och låta kunskapsbasens grad av robusthet påverka besluten. 

Osäkerhet kring framtida värderingar och mål, liksom osäkerhet kring framtida 
risker, gör det önskvärt att försöka upprätthålla stort handlingsutrymme, att inte 
måla in sig i ett hörn. Ett stort handlingsutrymme karaktäriseras av ett stort antal 
handlingsalternativ i varje beslutssituation men påverkas också av tiden mellan 
beslutssituationerna. Exempelvis skulle valet av ett trädslag med kort omloppstid 
ge fler chanser till anpassning allteftersom man ser hur klimatet och preferenserna 
utvecklar sig jämfört med om man valt ett trädslag med längre omloppstid. 

I ett föränderligt klimat blir besluten svårare att ta genom att åtgärdsprogrammen 
inom produktionsskogsbruket idag baseras på ett antagande om långsiktigt kon-
stant bonitet. Men boniteten beror av markens egenskaper och av klimatet. Om 
klimatet förändras kommer också boniteten att förändras. Nya eller modifierade 
rutiner för att fastställa skötselprogram under ett föränderligt klimat behöver alltså 
utvecklas (Lindner, 2000; Olofsson med flera, inskickad).  

                                                 
7 Det är naturligtvis betydelsefullt att begränsa klimatförändringen genom att begränsa utsläppen 
av växthusgaser. Det är ett långsiktigt arbete och utesluter inte att vi anpassar oss till föränd-
ringarna. 
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Även om exemplen ovan har hämtats från produktionsskogsbruket, är tankegång-
arna också tillämpliga för exempelvis naturvården. Beträffande möjligheterna att 
anpassa naturvården till ett föränderligt klimat finns en del internationella erfaren-
heter (till exempel Noss, 2001). För svenskt vidkommande är detta arbetet ännu i 
sin linda (se Sykes & Prentice, 2000, Gustafsson, pågående). 

Oavsett vad som håller på att hända med klimatet, har debatten som förts under 
senare år gjort avtryck i den svenska skogen. Preliminära resultat från en enkät till 
svenska privatskogsägare som gjordes 2004 (Blennow med flera, pågående) visar 
att en majoritet (76 %) tror att klimatförändringen kommer att påverka skogen. 
Flertalet av dessa (61 %) ansåg att klimatförändringen kommer att vara negativ 
för den privata skogsbruksekonomin. Sexton procent menade att klimatföränd-
ringen inte kommer att påverka deras ekonomi medan 23 % menade att inverkan 
kommer att bli positiv. Kvinnliga skogsägare menade i högre grad att klimatet 
förändras än manliga skogsägare (Petersson, 2004). Både i en enkät bland små-
ländska privatskogsägare gjord 1999 (Blennow & Sallnäs, 2002) och i undersök-
ningen gjord 2004, ombads skogsägarna svara på om debatten om klimatföränd-
ringar påverkat deras skogsbruk. Elva procent svarade ja år 1999 och enligt preli-
minära resultat svarade 19 % år 2004 att debatten påverkat deras skogsbruk. Det 
tycks alltså som om andelen privata skogsägare i ökande grad har anpassat sitt 
skogsbruk mellan år 1999 och år 2004. Preliminära resultat av den senast genom-
förda undersökningen visar också att andelen som anpassat sitt brukande är större 
i södra Sverige än i norra Sverige. 

Liksom när det gäller hanteringen av risken för vindfällning, kan skillnader mel-
lan hur risker uppfattas och hur de hanteras förklaras av flera orsaker. För klimat-
förändringen fanns en skillnad mellan andelen som trodde att klimatet förändras 
och andelen som anpassat sitt skogsbruk. När skogsägarna som inte anpassat sitt 
brukande ombads förklara varför man inte vidtagit åtgärder, visar preliminära 
resultat att 23 % svarade ja på påståendet Jag har inte tänkt på det där med kli-
matförändring och mitt skogsbruk, 10 % svarade ja på påståendet Jag tror inte att 
klimatet förändras, 24 % svarade ja på påståendet Osäkerheten om klimatet för-
ändras eller ej är för stor, 25 % svarade ja på påståendet Jag vet inte hur jag då 
skulle ändra mitt skogsbruk och 21 % svarade ja på påståendet Osäkerheterna är 
för stora när det gäller vilka skogsbruksåtgärder som minskar de negativa effek-
terna av en klimatförändring. 

På uppdrag av Naturvårdsverket genomförde SMHI under hösten 2004 en kart-
läggning av den framtida klimatförändringen (Rummukainen med flera, 2005). 
Av svaren på en enkät framkom att anpassningsarbete till ett förändrat klimat 
överlag pågår i högst begränsad omfattning, förutom den ovan refererade littera-
turstudien i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens regi, till vilken flera aktö-
rer bidragit (Sonesson med flera, 2004), och en inledande analys på skogsmiljö-
området som Naturvårdsverket gjort (Sykes & Prentice, 2000). Härutöver har 
Skogforsk tagit fram en strategi för sitt förädlingsarbete av skogsträd, i vilken 
hänsyn tas till förväntade klimatförändringar. Skogsstyrelsen tog år 2003 fram en 
klimatpolicy som uttrycker att rekommendationer kring proveniensval vid för-
yngring bör anpassas i takt med att klimatet förändras och inte i förväg, eftersom 
träden bedömts vara känsligast för klimatextremer under de första åren efter eta-
blering (Skogsstyrelsen, 2005b). I policyn menar man också att klimatförändring-
arna ger skogsägaren ökad anledning att sprida riskerna i sitt skogsbruk och väga 
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in hur klimatåtgärderna kan komma att påverka efterfrågan av sortiment framöver. 
Enligt Skogsstyrelsens analys av problemet till denna tidpunkt finns inga givna 
vinnare eller förlorare bland trädslag eller skötselsystem i den större skalan. Till-
frågade försäkringsaktörer redovisar inga planerade eller genomförda anpass-
ningsåtgärder men följer klimatfrågan med stort intresse. Härutöver pågår forsk-
ning på flera håll och med flera olika bidragsgivare i syfte att förbättra kunskaps-
underlaget. 

Hotet om ett förändrat klimat har identifierats av forskarsamhället innan effek-
terna blivit allmänt kännbara. I en sådan situation är kunskapsklyftan mellan så 
kallade experter och allmänheten särskilt stor. Att överbrygga denna klyfta är en 
stor utmaning men samtidigt en nödvändighet för att anpassningen ska äga rum. 



RAPPORT NR 14/2006 
 

41 

10. Framtida skogsbruk med 
riskhantering 

Aktiv riskhantering syftar till att skaffa sig en beredskap för den händelse som 
skulle kunna inträffa och att kunna anpassa sitt agerande till den risk man är be-
redd att ta. Analysen visar att risker inte hanteras särskilt aktivt inom skogsbruket. 
Det är troligt att detta åtminstone delvis är en följd av att risker som vindfällning 
av många tycks betraktas som ett naturfenomen snarare än en teknologisk risk 
som kan hanteras. Dessutom ryms individuellt anpassad riskhantering svårligen 
inom ramarna för ett skogsbruk som betraktas som ett värdeneutralt förvaltarskap. 
Den ursprungliga och bärande idén om uthållig virkesproduktion på nationell nivå 
har just varit en målsättning på lång sikt och för en hel nation. Det ligger nära till 
hands att tänka sig att skogstjänstemännen som utbildats för och genomfört 
skogspolitiken anammat ett samhällsekonomiskt synsätt också när det gäller han-
teringen av risker. Dessutom har fokus varit på att utnyttja skogsmarkens produk-
tionsförmåga. Detta arbete har varit mycket framgångsrikt vilket i sig gör att man 
lätt bortser från osäkerheterna. Till bilden av bristande aktiv riskhantering inom 
skogsbruket bidrar bland annat 

• Att man inte sökt information om hur systemets sårbarhet påverkas av 
uppbyggnaden av virkesförrådet, skogsbrukssättet och valda trädslag.  

• Bristfälligt kunskapsuppbyggande kring privatskogsägarnas specifika frå-
gor, alternativa skogsbrukssätt och trädslagsval vilket begränsar hand-
lingsutrymmet och ökar kunskapsriskerna vid bruket av alternativa meto-
der och hämmar riskspridningen. 

• Att risker inte ingår i de formella kalkyler för produktion och intäkter som 
rutinmässigt görs inom skogsbruket. 

• Att bland många aktörer pågår inget eller endast nyligen påbörjat arbete 
med anpassning av skogsbruket till ett förändrat klimat. 

• Att artiklar om risken för omfattande vindfällning är sparsamt förekom-
mande i skogliga tidskrifter. 

• Att även om både privatskogsägare och skogliga rådgivare är medvetna 
om risken för exempelvis vindfällning och trots att betalningsviljan för att 
minska risken bland skogsägarna är jämförelsevis stor, har färre än hälften 
av dem som vänt sig till rådgivare fått råd som uttryckligen hanterar risken 
för vindfällning. 

• Att i storleksordningen en tredjedel av privatskogsägarna sagt sig vidta åt-
gärder för att minska risken för vindfällning före Gudrun. Även om fler 
uppger att de kommer att göra det framöver, uppger hela 44 % att man inte 
kommer att göra det trots erfarenheten av Gudrun. 

• Att endast ungefär hälften av skogsägarna hade försäkrat sig mot ekono-
miska konsekvenser av vindfällning före Gudrun. 

• Den stora förvåningen i skogsbrukskretsar efter stormen Gudrun och den 
stora andel drabbade som uppgett sig må dåligt under året efter Gudrun. 
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Erfarenheterna av Gudrun har tydligt visat att skadorna av vind kan bli så omfat-
tande att inte bara stora ekonomiska värden riskeras utan också grundläggande 
värden inom skogsbruket som livsform. Man har uppenbarligen inte varit tillräck-
ligt medveten om vilken risk man tagit. Man har inte i tillräcklig utsträckning 
uppmärksammat att den verksamhet man framgångsrikt bedrivit, samtidigt gett 
upphov till ett alltmera sårbart skogstillstånd genom uppbyggnaden av stora vir-
kesförråd, valt skogsbrukssätt och valda trädslag. Att man inte beaktat värde-
aspekterna av risk har minskat måluppfyllelsen i svenskt skogsbruk. Från lagstif-
tarens sida har man inte uppnått målsättningen diversifierade skogar och därige-
nom spridning av risker och privatskogsägarna tycks i många fall ha tagit en 
större risk än man varit beredd att göra. 

Hur kan då aktiv riskhantering underlättas inför framtiden? Det fanns en med-
vetenhet om risken för vindfällning redan före Gudrun, även om katastrofpotenti-
alen tycks ha varit undervärderad. Medvetenheten om att risken för vindfällning 
går att påverka tycks ha varit mindre. Att risken går att påverka blir därför ett vik-
tigt budskap att föra fram. Ett annat budskap att föra fram är att riskhantering i 
hög grad handlar om värderingar. Clarke (1993) hävdar att experter och besluts-
fattare på högre nivåer inom ett system är centrala för vilka riskuppfattningar som 
utvecklas inom systemet. Inför framtiden är det därför viktigt att vara medveten 
om och söka motverka den ”ideologiska mekanism eller inställning som förmår 
experter och beslutsfattare att förbise information som talar emot en övertygel-
se...”. I vårt fall skulle övertygelsen vara att samhällsekonomisk riskvägning är 
den rätta i skogsbruket. En faktor som utpekats leda i riktning mot förbiseende av 
händelser med låg sannolikhet och påtagligt negativt utfall, är när organisationer 
och experter drivs att upprätthålla hög produktion. Dessutom verkar en specialise-
ring bland experter och beslutsfattare på högre nivå, genom att de representerar 
smala vetenskapsinriktningar, till att man upprättar normativa ramverk över vad 
som betraktas som sant. Den viktigaste faktorn för att motverka snedvridningen av 
riskbilden menar Clarke (1993) är att systemet är öppet för granskning utifrån. 

Inför skogsbrukets framtida hantering av mera extrema risker synes därför graden 
av öppenhet bli central (se också Brinck, 2005). Den affekt skadorna efter Gudrun 
givit upphov till inom skogsbruket kommer enligt tillgängliga källor endast i nå-
gon mån att påverka det framtida agerandet, detta trots klimatproblematiken. 
Även om den aktiva riskhanteringen avser öka måluppfyllelsen, kan man inte vara 
säker på att man på ett enkelt sätt, genom exempelvis information, kan förändra 
agerandet. Strävanden att ändra beteendet skulle kunna bli mera framgångsrika 
om kunskapsklyftorna överbryggas genom en tvåvägskommunikation där skogs-
ägarna involveras. Lyckas man inte få med båda sidor riskerar man hamna i ett 
sorts ställningskrig med låsta positioner (jfr Maurin, 2005).  

Bristen på aktiv riskhantering och frågan om klimatförändring ger oss anledning 
att fundera igenom tidigare gjorda, mer eller mindre medvetna ställningstaganden. 
Nedan tas upp några aspekter som skulle kunna underlätta aktiv riskhantering i det 
framtida skogsbruket. 

Analytiskt ramverk 

Aktiv riskhantering bör kunna underlättas genom ett analytiskt ramverk för hur 
man kan betrakta osäkerhet och risk inom skogsbruket. Ramverket bör tas fram i 
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samråd där skogsägare, skogstjänstemän, beslutsfattare på högre nivåer, forskare 
med flera involveras. 

Riskvägningsprincip 

Inför framtiden tycks det vara väsentligt om motiven för aktörer, vars agerande 
inverkar på andras beslutsfattande, blir mera tydliga. För att mottagaren rätt ska 
förstå innehållet i exempelvis ett skogligt råd, är det eftersträvansvärt att deklarera 
vilka målsättningar man inbegripit, hur dessa prioriteras och vilken typ av risk-
vägning man gjort, exempelvis om denna varit gjord ur ett samhällsperspektiv 
eller ur ett skogsägarperspektiv. Utan sådan information är det inte möjligt för 
beslutsfattaren att ta ställning till om risknivån är acceptabel. 

Handlingsutrymme 

Osäkerhet kring framtida värderingar och mål samt osäkerhet kring vilka risker 
som kommer att identifieras i framtiden, gör det önskvärt att söka upprätthålla 
stort handlingsutrymme, att inte måla in sig i ett hörn. Ett stort handlingsutrymme 
karaktäriseras av ett stort antal handlingsalternativ i varje beslutssituation. Det är 
därför värdefullt att identifiera och utvärdera möjligheter som kan skapa hand-
lingsalternativ. Beslutsfattaren ges därmed dessutom möjlighet att balansera ett 
stort handlingsutrymme mot hög förväntad uppfyllelse av andra mål. 

Katastrofpotential 

Samhället tycks ha sett vindfällning av skog som en företagsekonomisk angelä-
genhet. Med tanke på orsakerna bakom den ökade sårbarheten och de omfattande 
sekundära konsekvenser vindfällningen förde med sig, är det rimligt att samhället 
tar ställning till om risken för vindfällning ska ses som en företagsekonomisk eller 
samhällelig angelägenhet och verkar för ökad beredskap i enlighet därmed.  

Information 

Riskhanteringen underlättas av att aktörerna aktivt söker beslutsstödjande infor-
mation. Samhället bör därför bidra till att sådan tas fram och blir lättillgänglig. 
Genom att ta med risker i formella skogliga kalkyler ges mera realistiska förvänt-
ningar, om än endast för kvantifierbar nytta. 

Flermålssituationen 

Varje handlingsalternativ behöver utvärderas gentemot olika målsättningar inom 
skogsbruket. 

Analysen visar att risker inom skogsbruket inte hanteras särskilt aktivt. Eftersom 
dagens riskhantering påverkas av gårdagens riskhantering, har målsättningarna 
och hur de utvecklats beskrivits. Analysen har i huvudsak begränsats till produk-
tionsskogsbruket. De jämställda målen för uthållig virkesproduktion och bibehål-
len biodiversitet motiverar att också naturvården genomlyses ur ett riskhanter-
ingsperspektiv, vilket återstår att göra. Flera av slutsatserna är dock av generell 
karaktär. 
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11. Slutsatser 
Analysen visade att risker inte hanteras särskilt aktivt inom skogsbruket. Det 
fanns en utbredd medvetenhet om vindfällningsproblemet redan före stormen 
Gudrun, men färre tycks ha sett vindfällning som en teknologisk risk som går att 
påverka. Snarare tycks vindfällning ha setts som ett naturfenomen som det inte 
går att göra något åt. Dessutom tycks risken för vindfällning ha underskattats. En 
syn på skogsbruk som ett värdeneutralt förvaltarskap har bidragit till att värde-
aspekterna av risk har försummats. Till exempel har en åtminstone tidigare snäv 
forskningsinriktning påverkat skogsbrukskulturen, där skogliga rådgivare utgjort 
en viktig länk mellan forskning och praktik. Varken lagstiftaren eller rådgivarna 
hade deklarerat hur de vägt risker. Genom att värdeaspekterna försummats har 
måluppfyllelsen minskat, både på nationell nivå och bland privata skogsägare. På 
den nationella nivån har avregleringen av skogsvårdslagstiftningen 1993 ännu inte 
resulterat i avsedd diversifiering skogarna och spridning av riskerna. För privata 
skogsägare var skötsel och planering av skogen före stormen Gudrun i många fall 
inte anpassad till den risk den individuelle skogsägaren var beredd att ta. Givet 
höga personliga risker i anslutning till uppröjningsarbete efter vindfällning och 
sekundära risker utanför skogsbruket, kan lagstiftaren vilja omvärdera risken för 
vindfällning. När det gäller klimatförändringarna är kunskapsklyftan mellan så 
kallade experter och allmänheten särskilt stor. Att överbrygga denna klyfta är en 
stor utmaning men samtidigt en nödvändighet för att anpassning av skogsbruket 
till ett förändrat klimat ska äga rum. För att underlätta aktiv hanteringen av risker 
inom skogsbruket behövs kommunikation inom skogsbrukskulturen men det vik-
tigaste av allt tycks vara en öppenhet för utvärdering utifrån. 
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Rapporten redovisar det arbete som genomförts
inom projekt Stormanalys, delprojekt Framtida
skogsbruk med riskhantering. Baserat på litteratur-
studier, preliminära resultat från en enkät bland pri-
vatskogsägare genomförd mindre än ett år före stor-
men, och resultat från andra delprojekt beskrivs hur
risker hanteras inom skogsbruket. Dessutom
behandlas möjligheter till aktiv riskhantering inför
framtiden. Ett särskilt avsnitt behandlar klimatför-
ändringen och skogsbruket. Utgångspunkten har
varit att aktiv riskhantering bidrar till måluppfyllel-
sen inom skogsbruket. Analysen har gjorts ur sam-
hällets och privatskogsägarnas perspektiv.
Skogsbolagens och förädlingsindustrins perspektiv
har inte analyserats. 
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