
 

Rädda skyddsvärda skogar! 

Under FN-förhandlingarna i japanska Nagoya år 2010 slöt världens länder ett mycket viktigt 

avtal för att rädda den biologiska mångfalden. Bland annat ska minst 17 procent av land- och 

vattenarealerna i världen skyddas till år 2020. Det har nu gått tre år sedan Nagoya-mötet och 

knappt sju år återstår till målåret. Tyvärr tvingas vi konstatera att Sverige inte nått särskilt 

långt i arbetet för att uppfylla sina åtaganden. Åtgärder brådskar. 

De flesta av Sveriges hotade och nära hotade arter lever i den produktiva skogen. Idag är 

mindre än fyra procent av den produktiva skogen skyddad långsiktigt. Ytterligare cirka fem 

procent är undantagen från skogsbruk på frivillig väg av skogsbruket. Sverige är således långt 

ifrån de 17 procent skyddade områden som man åtagit sig inom FN-förhandlingarna.  

Nagoya-överenskommelsens mål för skydd av områden (Mål 11) anger att skyddet särskilt 

ska omfatta områden av stor betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dessa 

ska bevaras i ett ekologiskt representativt och väl sammanhängande nätverk. I Sverige finns 

den absolut största utmaningen i den produktiva skogen, det är också där som striden står som 

hårdast mellan naturvården och produktionsintressena. Trots en pågående förlust av biologisk 

mångfald avverkas än idag livsmiljöer för hotade arter och stadsbudgeten för skydd av 

områden har sjunkit sedan 2007.  

För att Sverige ska ha en möjlighet att nå upp till målen krävs kraftfulla insatser: 

-          Gamla skogar med stor biologisk mångfald måste omedelbart undantas från skogsbruk. Dessa 
skogar behövs förtvivlat väl för att Sverige ska klara sitt åtagande om att skydda 17 procent värdefull 
mark.  

-          Skogar med god potential måste restaureras och utvecklas, inte minst i södra Sverige där de tidigare 
vidsträckta lövskogarna huggits ner och det numera är ont om biologiskt rika, sammanhängande 
skogar. I södra Sverige är idag endast någon enstaka procent skyddad. 

-          Skogsnäringens frivilliga insatser är viktiga och kan utgöra en viktig komponent i arbetet för att 
skydda biologisk mångfald. Myndigheterna och allmänheten måste dock få information om vilka 
värden dessa områden har, dvs dess kvaliteter, men också var de finns och hur länge markägarna 
avser att undanta områdena från skogsbruk.  

-          Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att ingen skyddsvärd skog ska avverkas. Ändå har 
anslagen för inköp och därmed skydd av skog minskat. Våra undersökningar visar att skyddsvärd 
skog fortfarande avverkas systematiskt, trots att vi har larmat om höga naturvärden och hotade arter. 
Anslagen för skydd av områden måste därför omedelbart höjas, nu och för framtiden, om vi ska kunna 
hejda avverkningar av skyddsvärd skog. 
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