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Förord
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under våren 2018.  

Vi vill tacka Marcus Larsson och Lisa Wik Persson på Skogsstyrelsen i Gävle 
för stöd och idé till arbetet. Vi vill tacka Märit Walfridsson på Högskolan i 
Gävle för god handledning. Vi vill även tacka skogsägarföreningarna som 
möjliggjort utskick av enkät samt Lantbrukarnas Riksförbund och Svefa för 
intervjuer.  

Till sist vill vi tacka våra studiekamrater för all tid tillsammans.  
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Sammanfattning

Skogsstyrelsens inventering och registrering av nyckelbiotoper är ett 
högaktuellt ämne som berör många skogsägare över hela landet. En 
nyckelbiotop är ett område med mycket höga naturvärden där det kan 
förväntas förekomma rödlistade arter och som därmed är viktiga att bevara. 
Nyckelbiotoper saknar idag ett formellt skydd vilket skiljer sig från de 
områden som enligt svensk lagstiftning är formellt skyddade med berättigad 
ersättning. För att uppnå ett av regeringens miljökvalitetsmål har 
Skogsstyrelsen tilldelats ökade resurser för att genomföra en nationell 
inventering och registrera dessa nyckelbiotoper. Registrering av 
nyckelbiotoper kan medföra ekonomiska konsekvenser samt en upplevd 
inverkan på äganderätten för den privata skogsägaren. 

Denna uppsats behandlar de konsekvenser som kan uppstå för skogsägare när 
en nyckelbiotop registreras ur ett ekonomiskt och äganderättsligt perspektiv. 
Dagens moderna skogsbruksmetoder har inverkan på möjligheten att bevara 
områden med höga naturvärden vilket tidigare gjord forskning belyser. Syftet 
med denna uppsats är att vidga förståelsen om de privata skogsägarnas 
uppskattade värde av en nyckelbiotops område och därmed underlätta vid 
värdering, överlåtelse och fastighetsbildning. På längre sikt är målet att 
förståelsen kan leda till en hållbar utveckling av den biologiska mångfalden.  

För att utreda och besvara ämnet har metoder i form av enkätutskick till 
privata skogsägare samt intervjuer med sakkunniga på marknaden tillämpats. 
Resultatet visar att privata skogsägare upplever äganderättsliga och 
ekonomiska konsekvenser när ett område registreras som nyckelbiotop. 
Många anser att äganderätten påverkas oavsett i vilken omfattning det 
upplevda intrånget är samt att ersättning bör utgå för detta. 
 

Nyckelord 

Biologisk mångfald, certifiering, nyckelbiotop, privata skogsägare.   
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Abstract

The Swedish Forest Agency’s inventory and registration of “nyckelbiotoper”, 
key biotopes, is a current topic which affects many forest owners in Sweden. 
A key biotope is an area which has been identified for having a very high 
natural valuation in endangered and at-risk species, it also has the required 
habitat for regenerating endangered species and is therefore important to 
protect. Key biotopes are missing formal protection that differs from other 
areas which are already protected by Swedish law with legitimate 
compensation for land owners. The identification and registration of key 
biotopes can cause economic consequences as well as having a perceived effect 
on the forest owner’s ownership. To reach one of the Swedish governments 
environmental quality objectives, the Swedish Forest Agency has been 
assigned increased resources to undertake and operate a new national 
inventory and registration of these key biotopes. 

This essay discusses the consequences that can emerge for forest owners when 
a key biotope is registered from an economic and ownership perspective. 
Modern-day forestry methods have an impact on the ability to protect areas 
with high natural importance which former research already illustrates. The 
purpose of this essay is to broaden the understanding about private forest 
owners appreciated value of key biotope areas and in turn simplify the 
valuation, conveyance and land parcelling of these areas. The long-term 
ambition of this work is to build knowledge which will result in the 
sustainable development of biodiversity across Sweden. 

To investigate and answer the subject, a methodical approach in the shape of a 
survey directed to private forest owners and interviews with experts in the 
field have been used. The results show that private forest owners experience 
consequences on ownership and economical value when an area is registered 
as a key biotope. Most find that their ownership is affected no matter the size 
of the felt infringement and that compensation should be paid out for this. 
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Skogsbruksplan Planeringsunderlag för skogsbruket på en 
skogsfastighet 
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1 Introduktion

Detta kapitel innehåller inledningsvis ett avsnitt som behandlar bakgrunden till 
uppsatsens ämne. I följande tre avsnitt behandlas uppsatsens syfte och mål, de 
frågeställningar som ligger till grund för att besvara dessa samt de avgränsningar som 
har gjorts. Avslutningsvis följer ett avsnitt om uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund

Denna uppsats kommer att behandla nyckelbiotoper, vilka idag saknar ett formellt 
skydd. Ämnet är i högsta grad aktuellt då Skogsstyrelsen, myndigheten som ansvarar 
för att registrera dessa nyckelbiotoper, har tilldelats medel för att genomföra en ny 
nationell inventering. Inventeringen är en del av regeringens miljökvalitetsmål 
“Levande skogar”. Att registrera nyckelbiotoper skapar förutsättning att bevara 
biologisk mångfald genom att uppmärksamma områden med mycket höga 
naturvärden. Dessa områden kan även skyddas formellt genom att bilda 
biotopskyddsområden, upprätta naturvårdsavtal med mera. Uppsatsen kommer 
behandla de ekonomiska och äganderättsliga konsekvenser som kan komma att 
beröra privata skogsägare när en nyckelbiotop registreras.  

Ämnet behandlas på grund av dess höga aktualitet i och med de ökade resurserna och 
ambitionen att uppnå miljökvalitetsmålet “Levande skogar”. En miljö med höga 
naturvärden är viktig att bevara för en hållbar utveckling, vilket registrering av 
nyckelbiotoper kan bidra med. Skogsstyrelsens nya nationella inventering av 
nyckelbiotoper medför att fler skogsägare kommer att beröras. Det bör därmed 
föreligga ett stort intresse hos aktörer på marknaden att vid värdering, överlåtelse 
och fastighetsbildning med avseende på skogsfastigheter, ta del av de privata 
skogsägarnas uppskattning av värdet av en registrerad nyckelbiotop.  

1.2 Syfte och mål

Syftet med uppsatsen är att öka kännedom för skogliga aktörer på marknaden om de 
privata skogsägarnas värdering av skogsmark som kan underlätta vid värdering, 
överlåtelse och fastighetsbildning. Sett ur ett längre tidsperspektiv kan detta skapa 
goda förutsättningar för ett hållbart skogsbruk och bevarandet av höga naturvärden. 

Målet med denna uppsats är därmed att utreda om konsekvenser kan uppstå för 
privata skogsägare ur ett ekonomiskt och äganderättsligt perspektiv, när ett område 
registreras som nyckelbiotop samt i vilken utsträckning det ekonomiska värdet samt 
äganderätten kan komma att påverkas. 
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1.3 Frågeställning

För att uppnå det tidigare nämnda syftet kommer följande frågeställningar hanteras i 
uppsatsen. Den första frågeställningen behandlar ämnet ur en äganderättslig aspekt 
och den andra ur en ekonomisk aspekt. 

Hur påverkas äganderätten för privata skogsägare vid en registrerad 
nyckelbiotop, vilken syftar till att bevara biologisk mångfald?  
Hur påverkas det ekonomiska värdet för de privata skogsägarna vid en 
registrerad nyckelbiotop, vilken syftar till att bevara biologisk mångfald?

1.4 Avgränsning

Uppsatsen kommer endast att behandla nyckelbiotoper på privatägd skogsmark i 
Sverige. Uppsatsen avgränsas mot dessa eftersom den nationella inventeringen 
genomförs av Skogsstyrelsen med ändamål att identifiera och registrera 
nyckelbiotoper på privatägd skogsmark.  

1.5 Disposition

Uppsatsen följer mallen för IMRaD, som är den mest förekommande metoden inom 
Akademin för Teknik och Miljö på Högskolan i Gävle. Strukturen innebär att den 
vetenskapliga uppsatsen kategoriseras enligt följande; inledning, metod, resultat och 
diskussion.  

Inledningen ger en beskrivning av uppsatsen, de frågeställningar som ska besvaras 
samt syftet och målet med uppsatsen. Metoden förklarar tillvägagångssättet för 
uppsatsen eftersom det ska vara möjligt att utföra arbetet på nytt. I resultatet 
presenteras den information som framkommit genom de utvalda metoderna. 
Diskussionskapitlet innehåller reflektioner kring de valda metoderna samt det 
presenterade resultatet.  

I de avslutande kapitlen nämns uppsatsens slutsats och framtida 
forskningsmöjligheter, etiska problem och lösningar samt aspekter på hur uppsatsen 
förhåller sig till hållbar utveckling. I uppsatsen finns dessutom ett kapitel avseende 
teoretisk bakgrund, för att underlätta förståelsen om ämnet för läsaren och ge en 
grundläggande kunskap. I kapitlet ingår därutöver ett avsnitt gällande tidigare gjord 
forskning som påvisar uppsatsens behov. 
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2 Teoretisk bakgrund

Detta kapitel ger en grundläggande bakgrund till uppsatsens ämne. Inledningsvis 
definieras skogsmark och ägandeförhållanden, hur ämnet regleras genom 
lagstiftning, regeringens mål samt certifieringsstandard. Fortsättningsvis behandlas 
hur hänsyn till miljö kan tas genom skydd och klassificering samt gällande 
ersättningsregler. Avslutningsvis behandlas den tidigare gjorda forskningen vilken 
upplevs vara begränsad inom ämnesområdet. 

2.1 Skog och ägande

2.1.1 Skogsmark 

Skogsmark definieras i Skogsvårdslagen (SVL) 1 § som mark inom ett 
sammanhängande område i vilket träden är högre än fem meter och kronslutenheten 
av mer än tio procent, samt sådan mark som utan produktionshöjande åtgärder har 
möjlighet att uppnå dessa mått (SFS 1979:429). Fortsättningsvis är definitionen av 
produktiv skogsmark att den ska kunna producera minst en skogskubikmeter virke 
per hektar och år. Av landets totala landareal om 41 miljoner hektar utgörs cirka 55 
% av produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen, 2013). Boniteten är generellt sett högst i 
södra delen av landet och avtar sedan norrut, vilket medför skillnader i efterfrågan 
på skogsmark (Skogskunskap, u.å.).  

Skogen och skogsmarken har en stor betydelse för landets ekonomi och 
sysselsättning. Skogsbruket, trävaruindustrin samt pappers- och massaindustrin är 
delar av skogsnäringen som svarar för cirka tre procent av bruttonationalprodukten 
och för cirka elva procent av det totala exportvärdet (Skogsstyrelsen, 2013). Det 
moderna skogsbruket avverkar idag skog som är yngre än 100 år, vilket enligt 
Arvidsson (2012) bryter det naturliga kretsloppet, då träden mognar först efter 200 
- 300 år. Arvidsson beskriver fortsättningsvis att den svenska skogen innehåller en 
betydande del av den biologiska mångfalden, där hoten mot höga naturvärden ökar 
och intresset för att bevara dessa förstärks.  

2.1.2 Ägarförhållanden i Sverige 

I Sverige äger privata skogsägare hälften av den produktiva skogsmarken 
(Skogsstyrelsen, 2013). Vidare beskrivs att resterande skogsmark ägs av privat- samt 
statsägda aktiebolag, övriga privata ägare där stiftens skogar, allmänningar samt 
besparingsskogar ingår, staten och övriga allmänna ägare såsom kommuner, 
landsting samt stiftelser. Medelfastigheten för de privata skogsägarna är cirka 45 
hektar men varierar mycket över landet. 
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2.1.3 Äganderätt 

Äganderätt för fast egendom är idag tryggad genom grundlag i svensk lagstiftning. 
Enligt Regeringsformen (RF) 2 kap. 15 § ska ingen tvingas avstå sin egendom om 
det inte föreligger ett särskilt allmänt intresse (SFS 1979:429). Äganderätten kan 
delas upp i tre rättighetskategorier:  

Ägarens rätt att använda sin fastighet  
Ägarens rätt att utesluta andra från att bruka fastigheten 
Ägarens rätt att överlåta fastigheten 

Sjödin (2016) nämner i boken Markåtkomst och ersättning att det inte finns någon 
absolut äganderätt för fastighetsägare i Sverige, utan det finns både rättigheter och 
restriktioner i äganderätten. För exempelvis rätten att använda sin fastighet finns det 
regler för hur marken får användas. Fastighetsägarens rätt att utesluta andra från sin 
fastighet är relativt stark men i RF finns allemansrätten som ett undantag. Rätten att 
överlåta en fastighet är i princip oinskränkt och väldigt stark (Sjödin, 2016). 

2.1.4 Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt i det här sammanhanget regleras i Jordabalken (JB) kap. 7-11, där 
sjunde kapitlet beskriver de allmänna bestämmelserna för nyttjanderätt (SFS 
1970:994). Fortsättningsvis i JB kap. 8-11 behandlas arrende som delas upp i 
jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden. En nyttjanderätt kan 
enligt huvudregeln bara avtalas inom en begränsad varaktighet och den är vanligtvis 
maximalt 50 år. JB 7 kap. 3 § avser att ett skriftligt naturvårdsavtal som upprättats 
mellan fastighetsägare och kommunen eller staten anses vara en form av 
nyttjanderätt. 

2.2 Lagar och förordningar

Följande avsnitt behandlar den lagstiftning som är av intresse för uppsatsens 
inriktning. De lagar som behandlas är RF, Miljöbalken (MB), Expropriationslagen 
(ExL) samt SVL och den förordning som behandlas är Artskyddsförordningen. 

2.2.1 Regeringsformen 

RF är en av de fyra grundlagarna i svensk lagstiftning (SFS 1974:152). I det andra 
kapitlet behandlas grundläggande fri- och rättigheter för svenska medborgare. 2 kap. 
15 § benämner egendomsskydd och allemansrätt. Egendomsskyddet innebär att var 
och ens egendom är tryggad mot det allmänna intresset under vissa förutsättningar 
och att ersättning kan vara aktuell i de fall mark tas i anspråk. 
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2.2.2 Miljöbalken 

De övergripande målen i MB enligt 1 kap. 1 § är att främja en hållbar utveckling, 
med utgångspunkt att skydda och förvalta natur på ett ansvarsfullt sätt (SFS 
1998:808). Skydd av områden regleras i lagens sjunde kapitel, vilket handhar 
bestämmelser för att bevara det allmänna intresset om en god och hälsosam miljö. 
Vid dessa skydd ska en intresseprövning ske enligt 25 §, där hänsyn även ska tas till 
det enskilda intresset.  

Sker ett ingripande av det allmänna tillämpas 31 kapitlet gällande ersättningsfrågor. 
2 § i detta kapitel hänvisar till ExL:s grundläggande bestämmelser om ersättning i de 
fall sådan utgår. Vidare listar 4 § de fall då fastighetsägaren har rätt till ersättning på 
grund av beslut, dels gällande ianspråktagande av mark eller om pågående 
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av en fastighet. Ersättning ska 
enligt 7 § utges av staten. Uppstår det synnerliga olägenheter för fastighetsägaren vid 
pågående användning kan istället fastigheten lösas in enligt 8 §. De olika former av 
områdesskydd som regleras enligt MB beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.  

2.2.3 Expropriationslagen 

Expropriering innebär att fastighet som inte tillhör staten, tas i anspråk med 
äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt, enligt ExL 1 kap. 1 § (SFS 1972:719). 
Det andra kapitlet listar ändamålen för expropriation som ska tillgodose det 
allmänna intresset. Vid ianspråktagande av mark utgår ersättning enligt de 
grundläggande bestämmelserna i det fjärde kapitlet, där 4 kap. 1 § beskriver följande 
om ersättning. Vid expropriering av hel fastighet ska löseskilling utgå med ett 
belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde. Exproprieras del av fastighet utgår 
intrångsersättning med ett belopp motsvarande fastighetens 
marknadsvärdesminskning. Dessutom tillkommer ett påslag med 25 % på dessa 
ersättningsposter. Uppstår annan skada för fastighetens ägare ska även den ersättas, 
men då sker inget påslag. 

2.2.4 Skogsvårdslagen 

SVL handhar bestämmelser gällande skogsskötsel, naturvård samt skydd för känsliga 
skogskategorier och främjar både produktion av skogen och värnar om den 
biologiska mångfalden (Westerstad, Grönholdt Palm & Hermansson, 2011). 
Målregeln enligt 1 § är att skog är en tillgång och en förnybar resurs som både ska 
kunna generera en avkastning och samtidigt främja den biologiska mångfalden (SFS 
1979:429). Fortsättningsvis innehåller 30 § bestämmelser om att hänsyn ska tas till 
natur- och kulturmiljövårdens intressen men att föreskrifter och råd från 
myndigheter inte avsevärt får försvåra pågående markanvändning för skogsägare. 
SVL ska läsas parallellt med MB, men den senare används i första hand när det rör 
skydd av naturen enligt sjunde och åttonde kapitlen (Westerstad et al., 2011). 
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2.2.5 Artskyddsförordningen 

Det svenska artskyddet för djur och växter regleras av artskyddsförordningen som 
bygger på direktiv från EU samt svensk lagstiftning (Skogsstyrelsen, u.å.a). 
Artskyddsförordningen innehar regler för hur fridlysta arter ska säkras så att de kan 
fortleva under sunda förhållanden. Vidare beskrivs att innebörden av artskyddet i 
skogsbruket är att åtgärder som utförs i skogen ska anpassas så att det inte uppstår 
negativa effekter för dessa arter. 

2.3 Mål och certifiering

2.3.1 Skogspolitikens mål 

Sveriges riksdag beslutar om den skogspolitik som samhället finner intresse av 
(Skogsstyrelsen, 2013). De skogspolitiska målen har två övergripande jämställda 
mål; miljömålet och produktionsmålet, vilka beskrivs nedan (Skogsstyrelsen, 2014, s 
186). 

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och 
genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som 
naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser 
och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens 
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. 

Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt 
så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge 
skogsägaren frihet och eget ansvar att själv besluta om användningen av vad skogen 
producerar.”   

2.3.2 Miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömålssystem utgörs av generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål samt ett 
antal etappmål som riksdagen beslutat om (Naturvårdsverket, u.å.c). Två 
miljökvalitetsmål innehåller riktlinjer för bevarande av biologisk mångfald; “Levande 
skogar” samt “Ett rikt växt- och djurliv”.  

Miljökvalitetsmålet ”Levande Skogar” definieras nedan. Det är Skogsstyrelsen som 
arbetar med uppföljning och utvärdering för att målet ska nås tillsammans med den 
regionala länsstyrelsen (Naturvårdsverket, u.å.b).  

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” definieras nedan. Naturvårdsverket är 
den myndighet som ansvarar för att målet ska kunna uppnås (Naturvårdsverket, 
u.å.a.).  
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”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

2.3.3 Målklassning 

Målklassning görs av skogsmark för att se vilka värden som finns i skogen idag eller 
som kan komma att finnas i framtiden (Skogsstyrelsen, 2013). Vidare nämns att 
samtliga bestånd i skogen klassificeras i de gröna skogsbruksplaner som är ett viktigt 
underlag vid certifiering. Målklasserna baseras på den hänsyn som tas i avvägning 
mellan miljömål och produktionsmål. Vidare nämns att samtliga bestånd i skogen 
klassificeras i de gröna skogsbruksplaner som är ett viktigt underlag vid certifiering. 

2.3.4 Certifiering 

Inom skogsbruket finns idag två certifieringssystem, Forest Stewardship Council 
(FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), vilka är 
fristående från myndigheter (Skogsstyrelsen, 2013, s.67). Större delen av det 
svenska skogsbruket är idag certifierat enligt något av dessa två certifieringssystem. 
Certifiering är helt frivilligt och innebär att skogsägare tar ett ansvarsfullt och 
uthålligt åtagande för det svenska skogsbruket så att det bedrivs under sunda 
förhållanden. I och med det ställs regler på hur skogsbruket ska bedrivas med hänsyn 
till framförallt miljön och villkor för arbetare inom skogen. Det har med åren blivit 
en större efterfrågan på produkter från certifierade skogar vilket ger 
certifieringssystem en ekonomisk betydelse (Skogsstyrelsen, u.å.b). 

2.3.4.1 FSC:s standard 

FSC är ett certifieringssystem som arbetar för att världens skogar ska brukas 
miljöanpassat och ekonomiskt med ett stort socialt ansvarstagande (FSC, u.å.b). I 
Sverige finns över tolv miljoner hektar certifierad skogsmark enligt FSC:s standard, 
vilket utgör cirka hälften av den produktiva skogsarealen. Målet med systemet är att 
ta fram skogsbruksmetoder som tar hänsyn till miljö och sociala värden. Målen är 
utvecklade med den högsta standarden för skogsbruket av medlemmarna i FSC som 
är en internationell medlemsorganisation. Varje skogsägare som är certifierad enligt 
FSC ska avsätta minst fem procent av sin produktiva skogsmark och nyckelbiotoper 
ska i första hand prioriteras (Skogsstyrelsen, 2016). 

2.3.4.2 PEFC:s standard 

PEFC är ett certifieringssystem som eftersträvar en utveckling av ekonomisk 
uthållighet, värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samt att estetiska värden 
ska värnas (PEFC, u.å.). Systemet består av tre delar: skogsbruksstandard, social 
standard och miljöstandard. Vidare beskrivs att cirka elva miljoner hektar skogsmark 
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är certifierad i Sverige enligt PEFC, men att systemet även finns i andra delar av 
världen. PEFC beskrivs i nuläget vara det mest förekommande certifieringssystemet 
inom skogsbruk och för det mindre skogsbruket är det vanligtvis förstahandsvalet. 
Varje skogsägare som är certifierad enligt PEFC ska avsätta minst fem procent av sin 
skogsmark för miljöändamål och nyckelbiotoper ska i första hand prioriteras 
(Skogsstyrelsen, 2016). 

2.3.4.3 Certifiering i praktiken 

De båda certifieringssystemen innebär en garanti för att virket kommer från ett 
ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till miljön. Systemen innebär även 
restriktioner för hur skogsägare får bruka sin mark vid en registrerad nyckelbiotop. 
För FSC-certifierad skogsmark är endast naturvårdande skötsel tillåten (FSC, 
u.å.a.). Enligt PEFC:s standard kan avverkning med förstärkt hänsyn ske, om 
andelen registrerad nyckelbiotop uppgår till minst fem procent av den produktiva 
skogsmarken och om staten inte väljer att prioritera området för formellt skydd 
(Svensk PEFC Standard, 2012). Fortsättningsvis beskrivs att samråd ska ske med 
PEFC:s styrelse och Skogsstyrelsen för avverkning med förstärkt miljöhänsyn.  

Ekonomiska konsekvenser kan uppstå vid försäljning av virke som inte är certifierat 
enligt Martin Persson (personlig kommunikation, 28 mars, 2018), 
lantbruksvärderare. Persson menar att de allra flesta större virkesköpare idag är 
certifierade. Det medför svårigheter i form av ett mindre utbud vid försäljning av en 
nyckelbiotop, även om en ocertifierad skogsägare får avverka efter samråd med 
Skogsstyrelsen.  

2.4 Formella skydd och miljöhänsyn

Möjligheten att skydda höga naturvärden kan ske genom bildande av 
biotopskyddsområden och upprättande av naturvårdsavtal, vilka behandlas i denna 
uppsats och beskrivs mer ingående nedan. Det finns även möjligheter att skydda 
områden med höga naturvärden på andra vis, så som genom nationalparker, natur- 
och kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden, 
miljöskyddsområden, Natura 2000-områden med mera (Karlbro & Lindgren, 
2015). Fastighetsägaren kan även genom frivillig avsättning undanta områden från 
produktion för att skydda höga naturvärden där nyckelbiotoper prioriteras. Dessa 
nyckelbiotoper inventeras och registreras av Skogsstyrelsen och uppmärksammar 
möjligheten att ta miljöhänsyn och bevara höga naturvärden.  

2.4.1 Biotopskydd 

Biotopskyddsområde definieras i MB 7 kap. 11 § som mindre mark- eller 
vattenområden, vilka utgör värdefulla livsmiljöer för rödlistade arter eller områden 
som i övrigt är särskilt viktiga att skydda (SFS 1998:808). Förordningen om 
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områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beskriver att regering, Skogsstyrelsen, 
länsstyrelsen eller berörd kommun har rätt att besluta om att upprätta ett sådant 
områdesskydd enligt 6 - 7 a § (SFS 1998:1252). Det formella skyddet medför ett 
förbud att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder som skadar naturmiljön i 
biotopskyddsområdet enligt MB 7 kap. 11 §. Eftersom beslutet är lagstadgat kan 
fastighetsägaren överklaga skyddet, och enligt samma lagrum ansöka om dispens från 
dessa restriktioner om särskilda skäl föreligger. Intrångsersättning för bildande 
biotopskyddsområde ska utgå enligt MB 31 kap. 4 § 4 p. Om det uppstår synnerliga 
olägenheter vid pågående användning av fastigheten har ägaren rätt att få fastigheten 
inlöst enligt samma kapitel 8 §.  

En grundläggande förutsättning för att Skogsstyrelsen ska kunna bilda ett 
skyddsområde inom skogsmark, är att det ska överensstämma med en av 19 
definierade biotopstyper (Naturvårdsverket, 2012). Vidare beskrivs att området ska 
vara prioriterat enligt Naturvårdsverkets strategi för formellt skydd av skog. 
Biotopskydd används för områden mellan 0,5 - 20 hektar som främst utgörs av 
produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen, 2006). År 2016 var den registrerade arealen 
biotopskyddsområden cirka 26 500 hektar fördelat på 7 763 områden av produktiv 
skogsmark (Skogsstyrelsen, 2017b). 

2.4.2 Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal definieras i MB 7 kap. 3 § 2 st. och avser en skriftlig 
överenskommelse mellan fastighetsägare och stat eller kommun gällande 
nyttjanderätt av område med höga naturvärden (SFS 1998:808). Avtalet reglerar 
fastighetsägarens ansvar för att bevara och utveckla värdena, upplåtelsetid samt 
ersättning (Skogsstyrelsen, u.å.d). År 2016 var den registrerade arealen 
naturvårdsavtal cirka 32 000 hektar fördelat på 5 166 områden av produktiv 
skogsmark (Skogsstyrelsen, 2017b). 

2.4.3 Naturreservat 

Naturreservat definieras i MB 7 kap. 4 § och avser ett mark- eller vattenområde där 
länsstyrelse eller kommun syftar till att bevara biologisk mångfald, bevara och vårda 
värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftsliv (SFS 
1998:808). Naturreservat kan vidare avses vara ett område som är nödvändigt för 
att skydda, återställa eller nyskapa natur- och livsmiljöer som är värdefulla för 
skyddsvärda arter. Enligt 5 § får markägare tåla intrång i äganderätten för att syftet 
med naturreservatet ska uppfyllas, till exempel för väg, dikning eller avverkning. 
Innebär inskränkningen att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras har 
markägaren rätt till ersättning enligt MB:s 31:a kapitel (Julstad, 2018). År 2016 var 
den registrerade landarealen naturreservat cirka 3 800 000 hektar fördelat på 4 507 
områden (Naturvårdsverket, 2016). 
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2.4.4 Frivillig avsättning 

Enligt Skogsstyrelsen (u.å.c) definieras frivillig avsättning som ett område 
markägaren undantar från normal skogsproduktion, utan tvång och ekonomisk 
ersättning. Det sker för att skydda områden med produktiv skogsmark för att på 
längre sikt bevara den biologiska mångfalden och höga naturvärden. Den svenska 
skogspolitiken följer SVL:s princip “Frihet under ansvar” och därmed förväntas 
skogsägare ansvara för att avsätta områden och därmed skydda dem. Frivillig 
avsättning beskrivs vara minst 0,5 hektar sammanhängande produktiv skogsmark och 
inrymma höga natur-, kultur- och sociala värden. År 2016 var den totala arealen 
frivillig avsättning cirka 1 174 000 hektar vilket motsvarar 5,2 procent av den totala 
arealen produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen, 2017a). 

2.4.5 Nyckelbiotop 

En nyckelbiotop har inget formellt skydd enligt lag utan är ett område med höga 
naturvärden som inventeras och registreras av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper är en 
essentiell del vid bevarandet av skogens biologiska mångfald. Skogsstyrelsen har 
därmed blivit tilldelad ett regeringsuppdrag att inventera dessa nyckelbiotoper, som 
är viktiga för de rödlistade arter som kan förekomma i dessa miljöer (Skogsstyrelsen, 
2014). Eftersom en registrerad nyckelbiotop saknar formellt skydd resulterar det i 
att det inte finns en lagstadgad möjlighet att överklaga denna.  

Inventeringen av nyckelbiotoper påbörjades under 1990-talet enligt en rapport från 
Skogsstyrelsen (2016). Vidare enligt rapporten var den registrerade arealen 
nyckelbiotoper cirka 466 000 hektar år 2015, vilket i produktiv areal skogsmark 
motsvarar cirka två procent. Skogsstyrelsen har därefter gjort bedömningen att detta 
motsvarar omkring hälften av den totala arealen nyckelbiotop som förväntas finnas i 
Sverige. 

2.5 Ersättningsregler enligt MB

Äganderätten är inte absolut enligt Sjödin (2016) eftersom det allmänna intresset ska 
kunna tillgodoses. Det innebär att fastighetsägare ska ta hänsyn till föreskrifter och 
förbud för områdesskydd, tillståndspliktiga åtgärder, de allmänna hänsynsreglerna i 
MB med mera. Vidare varierar fastighetsägarens rätt till ersättning beroende på de 
olika beslut, bestämmelser eller åtgärder som genomförs. Det finns tre former av 
ersättningsfall, vilka beskrivs ingående nedan. Lagstiftningen som behandlas och är 
relevant för uppsatsens ämne är RF, MB samt SVL. 

2.5.1 Ingen ersättning 

De grundläggande reglerna i lagstiftningen är att en skada inte är ersättningsgill om 
ingen uttrycklig ersättningsbestämmelse finns samt om beslut, bestämmelse eller 
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åtgärd hindrar en ändrad markanvändning (Sjödin, 2016). En avvägning ska dock ske 
mellan det allmänna och enskilda intresset som ska väga till det allmännas fördel 
innan beslut meddelas. 

2.5.2 Full ersättning 

Full ersättning ska utgå för mark som frångås genom expropriation eller liknande 
där egendom avstås under tvång enligt RF 2 kap. 15 § 2 st. (SFS 1974:152).  

RF 2 kap. 15 § 2 st. Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande 
tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. (…) 

2.5.3 Ersättning om skadan är av en viss omfattning 

Lagstiftning 

Ersättning ska utgå i de fall det allmänna intresset inskränker användningen av mark 
inom berörd del av fastighet på ett sätt som avsevärt försvårar den pågående 
markanvändningen, enligt RF 2 kap. 15 § 2 st. (SFS 1974:152).  

RF 2 kap. 15 § 2 st. (…) Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras (…). 

Fortsättningsvis behandlar MB 31 kap. 4 § 1 st. de fall där ett beslut av det allmänna 
kan ingripa så mycket att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd 
del av en fastighet (SFS 1998:808). Det medför att fastighetsägare har rätt till 
ersättning enligt de beslut som listas i lagrummet till exempel bildande av ett 
biotopskyddsområde.  

MB 31 kap. 4 § 1 st. Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som 
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en 
fastighet avsevärt försvåras (…). 

SVL 30 § behandlar de fall där regeringen eller ansvarig myndighet meddelar 
föreskrifter om hänsyn vid skogsskötsel (SFS 1979:429). Men enligt andra stycket 
får dessa föreskrifter inte avsevärt försvåra pågående markanvändning. 

SVL 30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid 
skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, 
kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning. 
(…)  

Bemyndigandena i första och andra styckena medför inte befogenhet att meddela föreskrifter 
som är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

Förarbete och utredning 

För att skadan ska vara ersättningsgill ska en viss kvalifikationsnivå uppnås, vilken 
bedöms i två steg (SOU 2013:59). Inledningsvis fastställs att ingreppet sker i 
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pågående markanvändning och sedan att ingreppet avsevärt försvårar användningen 
inom berörd del av fastigheten. Begrepp för dessa kvalifikationer beskrivs mer 
ingående nedan.  

Begreppet pågående markanvändning infördes i 1972 års lagstiftningsärende och 
förklarades ha en relativt generös tillämpning (SOU 2013:59). Pågående 
markanvändning innebär att fastighetsägare ska kunna vidta en naturlig och normal 
användning och erhålla ersättning om denne hindras att göra detta genom 
föreskrifter eller beslut. Inom skogsbruket är avverkning, markberedning för att 
gynna tillväxt av ny skog samt plantering exempel på sådana naturliga och normala 
åtgärder (Sjödin, 2016).  

I propositionen 1997/98:45 del 1 s. 550-552 nämns bakgrunden till regeringens 
förslag om ersättning vid ingripande av det allmänna, vilken är att ansvaret för att 
bevara biologisk mångfald ska delas av staten och de enskilda. Möjligheten att skydda 
olika landskapstyper och biotoper förklaras vara en kostnadsfråga. Fortsättningsvis 
innebär det även att det ekonomiska ansvaret ska delas av staten och de enskilda och 
inte definieras av statens ekonomiska resurser. Därmed behövs regler enligt vilka 
samhället kompenserar markägare till en viss del för intrång med avseende på hänsyn 
till miljön. Huvudregeln innebär att om pågående markanvändning försvåras på 
grund av ett ingripande av det allmänna ska ersättning utgå. Markägare och 
verksamhetsutövare ska förhålla sig till hänsynsregler vid utövande av verksamhet 
eller användning av mark. Dessa hänsynsregler anses inte försvåra 
markanvändningen och ger ingen kompensation till markägare eller 
verksamhetsutövare.  

Bedömning av kvalifikationsgränsen om pågående markanvändning avsevärt försvåras 
sker i det enskilda fallet (SOU 2013:59). I propositionen 1997/98:45 del 1 s. 554-
557 nämns att det som avgör vid bedömningen är att skadan inte får vara obetydlig i 
förhållande till den ekonomiska bärkraften i varje behandlingsenhet. Principiellt 
gäller att tio procent inom berörd del av fastigheten är den högsta nivån av ingrepp 
som får tålas utan att ersättning ska utgå. En fastighet kan delas in i mindre delar. 
Inom skogsbruket benämns indelningen vara i behandlingsenheter som utgörs av ett 
skogsbestånd eller flertalet mindre skogsbestånd där skogliga åtgärder avses utföras 
samtidigt (SOU 2013:59). 

Rättsfall 

Ett av de rättsfall som prövar vad som ska anses som pågående markanvändning och 
även berör egendomsskyddet är NJA 2015 s. 323. Rättsfallet behandlar ersättning 
när mark tas i anspråk för naturreservat. Beslutet om att bilda naturreservat 
resulterar i att åkerbruk och bete inte är möjligt att återupptas på den mark som 
legat i träda under en lång tidsperiod. Högsta Domstolen (HD) fastställde Mark- och 
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Miljööverdomstolens (MÖD) domslut om att naturreservatet avsevärt försvårar den 
pågående markanvändningen och ger fastighetsägaren rätt till ersättning med stöd av 
MB 31 kap. 4 § 1 st. 2 p. (SFS 1998:808). Beslutet grundades på konstateranden i 
propositionen 1997/98:45 del 1 s. 550-552 som nämner att ersättning ska utgå till 
fastighetsägare som hindras vidta en naturlig och normal markanvändning. 
Förarbetet nämner att begreppet pågående markanvändning ska tillämpas relativt 
generöst och bedömas utifrån det enskilda fallet. Vidare ska det särskilt vid jord- och 
skogsbruk tas hänsyn till de allmännas syn på brukningsmetoder för marken vilket 
framgår i aktuell jord- och skogsbrukspolitik. Domslutet vidhåller att en inverkan på 
egendomsskyddet vid en åtgärd inte får innebära oskäligt besvär för den enskilde 
enligt RF 2 kap. 15 § (SFS 1974:152). Ingreppet måste vara proportionerligt i 
förhållande till de allmännas och den enskildes intressen. 

Ett av de rättsfall som prövar begreppet ”avsevärt försvåras” är NJA 1981 s. 351. 
Rättsfallet behandlar ersättning när tillståndspliktig åtgärd vägrats på grund av 
förordnat landskapsskydd. HD berättigade ersättning till innehavare av rätt att 
avverka skog då vägran medförde att pågående markanvändning avsevärt försvårats 
med stöd av då gällande naturvårdslagens 28 §. I rättsfallet utvecklade HD 
innebörden av begreppet avsevärt försvåras samt att bedömningen ska vara relativ 
utifrån det enskilda fallet. Ett generellt procenttal för kvalifikationsgränsen kan 
därmed inte fastställas. Det avgörande vid bedömningen är att skadan hos den 
berörde inte får vara oansenlig i relation till den ekonomiska bärkraften i var 
behandlingsenhet. Ett av HD:s justitieråd anmärker SVL 21 § (Lagrummet är numer 
upphävt och innehållet återfinns i SVL 30 § (SFS 1979:429)), att naturvårdshänsyn 
fått en mer framträdande roll i och med den nya skogsvårdslagen. I lagrummet 
nämns att regering eller myndighet inte har rätt att meddela sådana föreskrifter som 
medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

2.5.4 Inlösen 

I de fall som skadan är av en viss omfattning har fastighetsägaren rätt att få 
fastigheten inlöst under vissa villkor (Sjödin, 2016). Skadan ska vara så pass 
omfattande att synnerliga olägenheter uppstår vid användandet av fastigheten, vilket 
kan innebära en stor värdeminskning eller att en förändring av fastighetens 
användning är nödvändig. 

2.6 Tidigare forskning

Utbudet av tidigare gjord forskning inom ämnet nyckelbiotoper och konsekvenser 
för privata skogsägare verkar vara begränsat. I den vetenskapliga artikeln 
Skogsvårdslagen och den biologiska mångfalden berörs frågor om SVL:s brister och 
möjligheter att bevara den biologiska mångfalden (Westerstad et al., 2011). 
Artikeln nämner vidare de ekonomiska frågor om skydd av den biologiska 
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mångfalden vilka kan uppkomma både för skogsägaren och staten. Fortsättningsvis 
skriver Westerstad et al. att den statliga myndigheten Skogsstyrelsen saknar resurser 
för att kontrollera alla avverkningsanmälningar innan skogen avverkas och då kan 
den biologiska mångfalden försämras. Slutsatsen av artikeln är att lagstiftningen för 
att bevara biologisk mångfald är bristfällig och att det finns utrymme för att fortsätta 
utveckla och klargöra reglering för ämnet biotoper. 

I biotoper med mycket höga naturvärden förekommer många hotade arter som är 
rödlistade och Arvidsson (2012) nämner att det är många faktorer som hotar 
arternas överlevnad. Bland annat listas det moderna skogsbrukets effektivitet som en 
av dessa, eftersom avverkning av skog sker med bristfällig hänsyn. Arvidssons 
slutsats är att fler biotopskyddsområden bör bildas för att kunna bevara de rödlistade 
arterna. 

Hellstrand (2017) har berört ämnet ur en kvantitativ synvinkel med inriktning på 
nyckelbiotopens påverkan på fastigheternas marknadsvärde, med resultatet att en 
registrerad nyckelbiotop har ingen till marginell påverkan. Hellstrand nämner att 
resultatet kan bero på att många individuella faktorer spelar roll vid uppskattning av 
marknadsvärdet vilket gör det svårbedömt. Hellstrand menar att studien var 
begränsad på grund av bristen på undersökningsmaterial och förespråkar en 
kvalitativ studie som kan ge andra värden.  

Appelstrand (2012) samt Bjärstig och Kvastegård (2016) förespråkar båda att en 
ökad dialog mellan myndighet och privata skogsägare är betydelsefull för att skydda 
höga naturvärden. De menar att samverkan kan förbättras genom tydligare reglering 
och information.  

Samtliga av ovanstående arbeten belyser vikten i att bevara höga naturvärden, och 
att problemet grundas i otillräcklig hänsyn och kunskap om ämnet. Det är tydligt att 
det finns utrymme att fortsätta forska i frågorna för att utreda vilka konsekvenser 
som kan uppstå för privata skogsägare vid en registrerad nyckelbiotop samt i vilken 
utsträckning värdet kan komma att påverkas. 
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3 Metod

Detta kapitel redovisar de metoder som har valts för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Forskning kan vara av kvalitativ eller kvantitativ typ enligt Harvey 
(2011) och båda typerna kommer att tillämpas i denna uppsats. De metoder som 
kommer att användas är enkäter samt intervjuer. Metoderna och hur de tillämpas 
förklaras utförligare i följande avsnitt. 

3.1 Enkät

Kvantitativ forskning i enkätform försäkrar enligt Alia och Victor Mihaita (2017) en 
tydlig och objektiv sammanställning av respondenternas svar. Det ger goda 
statistiska underlag och kan till exempel vara schematiska figurer. En enkät 
möjliggör utskick för ett stort geografiskt område och förhållandevis stort urval i 
relation till tid enligt Ejlertsson (2005). Vidare beskrivs ännu en fördel med enkät 
vara att respondenten i god tid kan besvara frågorna. Denna metod kommer att 
användas för att besvara samtliga frågeställningar.  

3.1.1 Urval 

Urvalsundersökningen baseras på ett slumpmässigt stickprov och ska vara så 
representativt som möjligt för alla skogsägare. Urvalet kan vara obundet 
slumpmässigt, systematiskt eller i form av klusterurval (Eljertsson, 2015). Den mest 
förekommande och enklaste metoden som även har använts för denna enkät är det 
obundna slumpmässiga urvalet som innebär att varje individ har samma sannolikhet 
att komma med i stickprovet.  

En anonym och frivillig enkät skickades ut till privata skogsägare med hjälp av 
onlineverktyget Google Forms. För att nå privata skogsägare i hela landet 
kontaktades samtliga större skogsägarföreningar, vilka är Södra Skogsägarna, 
Mellanskog, Norra Skogsägarna samt Norrskog. Tre av de fyra föreningarna valde 
att bistå med utskick via deras medlemsregister, varav den fjärde valde att tacka nej. 
Skogsföreningarnas medlemsregister möjliggjorde ett utskick om 550 per förening 
vilket resulterade i en högre svarsfrekvens (14 %) än beräknad (10 %). Enkäten 
fanns tillgänglig att besvara under en tid om tio dagar vilket framgick vid utskicket. 
Kriteriet för enkäten var att den ska utgå till privata skogsägare. Totalt erhölls 231 
svar med varierande frekvens över landet (Norra Skogsägarna: 76 svar, Mellanskog: 
53 svar, Södra Skogsägarna: 102 svar).  

3.1.2 Utformning 

Enkäten utgörs av två sektioner. Den första sektionen efterfrågar grundläggande 
fakta om respondenten och dess skogsfastighet. Det fakta som efterfrågas är om 
respondenten är beroende av inkomsten från sin skogsfastighet och om 
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respondenten är certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-standard, samt fakta om 
skogsfastigheten i form av geografiskt läge och eventuellt innehav av registrerad 
nyckelbiotop. 

Den andra sektionens frågor enligt nedan är mer betydande för att besvara 
uppsatsens frågeställningar, med möjlighet för respondenten att utveckla sina 
svarsalternativ.  

Hur god kunskap har du om begreppet nyckelbiotop? 
Anser du att nyckelbiotoper är ett bra sätt för att identifiera skogar som är 
värdefulla för den biologiska mångfalden?  
Hur många procent av din fastighet kan du avstå som skogsägare för att 
bevara biologisk mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i 
äganderätten? 
Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att 
bevara biologisk mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? 
Hur många procent av virkesvärdet av en registrerad nyckelbiotop, anser du 
bör ersättas?  

3.1.3 Bearbetningsmetod 

För att säkerhetsställa enkätens validitet har frågorna bearbetats med hjälp av 
representanter från Skogsstyrelsen, länsstyrelsen samt de ovannämnda 
skogsägarföreningarna.  

Inledningsvis informerades respondenterna om uppsatsens syfte. Frågorna var 
obligatoriska att besvara och gav fasta samt öppna svar. Dessa sammanställdes dels 
per automatik i onlineverktyget Google Forms där resultatet fanns tillgängligt 
direkt, samt i statistikprogrammet Excel efter ytterligare urval med avseende på 
uppsatsens syfte. De öppna svaren analyserades och kategoriserades efter innehåll. 
Vissa öppna svar kunde inte kategoriseras efter innehåll på grund av ofullständiga 
eller svårtolkade svar och presenterades därmed inte i resultatet. 

3.2 Intervju

Kvalitativ forskning i form av intervjuer förespråkas av Harvey (2011), eftersom den 
innehåller frågor av bred karaktär och ger respondenterna en större möjlighet att ge 
svar utifrån egna erfarenheter. Genom den här metoden finns det möjligheter att 
ställa frågor som tidigare inte blivit ställda, vilket kan leda till nya kunskaper och en 
större förståelse i ämnet. Denna metod användes för att besvara den frågeställning 
som behandlar ämnet ur en ekonomisk aspekt. 
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3.2.1 Urval 

Intervjuer som är frivilliga att besvara har genomförts med ett antal sakkunniga inom 
området för att uppskatta påverkan på marknadsvärdet vid en registrerad 
nyckelbiotop i förhållande till resterande skogsmark. De sakkunniga valdes ut 
eftersom de är rikstäckande och väl insatt i ämnet. Inledningsvis kontaktades en 
representant från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och en lantbruksvärderare från 
Svefa vilka ombads fördela förfrågan till kollegor i landet. Intervjuerna genomfördes 
med hjälp av mailkontakt. Respondenterna ombads besvara frågorna representativt 
för förening respektive företag. Totalt erhölls sex svar, varav tre från LRF och tre 
från Svefa, vilket utefter innehåll anses tillfredsställa behovet.  

3.2.2 Utformning 

Intervjun utgjordes av två frågor som följer enligt nedan. Samtliga frågor gav 
möjlighet för respondenten att utveckla sina svarsalternativ.  

Anser du att nyckelbiotoper har påverkan på marknadsvärdet vid värdering? 
Hur stor andel av marknadsvärdet bedömer du att en registrerad 
nyckelbiotop är värd, i förhållande till resterande skogsmark?  

3.2.3 Bearbetningsmetod 

Inledningsvis informerades respondenterna om uppsatsens syfte. Frågorna 
besvarades i löpande text. Svaren sammanställdes, analyserades efter innehåll och 
valdes sedan ut med dess aktualitet med avseende på uppsatsens syfte. 
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4 Resultat

Detta kapitel redovisar inledningsvis ett avsnitt som innehåller resultat från den 
enkät som skickades ut till de privata skogsägarna. Vidare redovisas resultat från de 
intervjuer som genomförts med representanter från LRF och lantbruksvärderare 
från Svefa. Slutligen redovisas ett sammanställt resultat av de använda metoderna 
med förankring till uppsatsens frågeställningar. 

4.1 Resultat enkät

Detta avsnitt innehåller resultatet från den enkät som ett urval av privata skogsägare 
från hela landet har besvarat. Fråga 1 och 2 sammanställer samtliga svar som erhållits 
från enkäten. Fråga 3, 4 samt 5 sammanställer inledningsvis samtliga svar med 
efterföljande urval. Urvalen uppgår till ett antal om fyra och behandlar 
respondentens geografiska läge, om respondenten är beroende av inkomsten från sin 
skogsfastighet, om registrerad nyckelbiotop finns på skogsfastigheten samt om 
respondenten är certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-standard. För samtliga 
frågor i enkäten, se bilaga A.  

4.1.1 Enkätfråga 1 

Fråga 1 handlar om hur god kunskap respondenten anses ha om begreppet 
nyckelbiotop. Resultatet av fråga 1 redovisas i figur 1. Frågan besvarades av 231 
respondenter.  

 

Figur 1: Hur god kunskap har du om begreppet nyckelbiotop? (n=231). 

4.1.2 Enkätfråga 2 

Fråga 2 handlar om huruvida respondenten anser att nyckelbiotoper är ett bra sätt 
för att identifiera skogar som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Resultatet 
av fråga 2 redovisas i figur 2. Frågan besvarades av 231 respondenter.  
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Figur 2: Anser du att nyckelbiotoper är ett bra sätt för att identifiera skogar som är värdefulla för den biologiska 
mångfalden? (n=231).  

4.1.3 Enkätfråga 3 

Fråga 3 handlar om hur många procent av sin skogsfastighet respondenten kan avstå 
för att bevara biologisk mångfald, utan att det anses som ett intrång i äganderätten.  

4.1.3.1 Hela landet 

Resultatet av fråga 3 med avseende på hela landet redovisas i figur 3. Frågan 
besvarades av 231 respondenter, varav 17 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 214.  

 

Figur 3: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=214).  

4.1.3.2 Urval 1: geografiskt läge 

Urvalet baseras på var respondenten huvudsakligen äger skog i landet uppdelat i 
Norrland, Svealand samt Götaland.  

Norrland 

Resultatet av fråga 3 med avseende på ägande i Norrland redovisas i figur 4. Frågan 
besvarades av 88 respondenter, varav 8 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 80.  
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Figur 4: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=80).  

Svealand 

Resultatet av fråga 3 med avseende på ägande i Svealand redovisas i figur 5. Frågan 
besvarades av 41 respondenter, varav 1 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 40.  

 

Figur 5: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=40).  

Götaland 

Resultatet av fråga 3 med avseende på ägande i Götaland redovisas i figur 6. Frågan 
besvarades av 102 respondenter, varav 8 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 94.   
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Figur 6: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=94).  

4.1.3.3 Urval 2: beroende av inkomst 

Urvalet baserades på om respondenten är beroende av inkomsten från sin 
skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 3 med avseende på att respondenten är beroende av inkomsten 
redovisas i figur 7. Frågan besvarades av 74 respondenter, varav 6 kategoriserades 
“övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 
68.  

 

Figur 7: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=68). 

 

Om nej 

Resultatet av fråga 3 med avseende på att respondenten inte är beroende av 
inkomsten redovisas i figur 8. Frågan besvarades av 157 respondenter, varav 11 
kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet 
respondenter var därmed 146.   
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Figur 8: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=146). 

4.1.3.4 Urval 3: innehav av registrerad nyckelbiotop 

Urvalet baserades på om respondenten har en eller flera registrerade nyckelbiotoper 
på sin skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 3 med avseende på om respondenten har en eller flera 
registrerade nyckelbiotoper redovisas i figur 9. Frågan besvarades av 87 
respondenter, varav 7 kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i 
resultatet. Antalet respondenter var därmed 80.   

 

Figur 9: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=80).  

Om nej 

Resultatet av fråga 3 med avseende på om respondenten inte har en registrerad 
nyckelbiotop redovisas i figur 10. Frågan besvarades av 144 respondenter, varav 10 
kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet 
respondenter var därmed 134.   
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Figur 10: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=134). 

4.1.3.5 Urval 4: certifierad skogsägare 

Urvalet baserades på om respondenten är certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-
standard.  

Om ja 

Resultatet av fråga 3 med avseende på att respondenten är certifierad redovisas i 
figur 11. Frågan besvarades av 168 respondenter, varav 16 kategoriserades 
“övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 
152.   

 

Figur 11: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=152).  

Om nej 

Resultatet av fråga 3 med avseende på att respondenten inte är certifierad redovisas i 
figur 12. Frågan besvarades av 63 respondenter, varav 1 kategoriserades “övrigt/vet 
ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 62.  
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Figur 12: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? (n=62). 

4.1.4 Enkätfråga 4 

Fråga 4 handlar om hur många procent av sin skogsfastighet respondenten kan avstå 
för att bevara biologisk mångfald, utan att ersättning bör utgå.  

4.1.4.1 Hela landet 

Resultatet av fråga 4 med avseende på hela landet redovisas i figur 13. Frågan 
besvarades av 231 respondenter, varav 15 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 216.  

 

Figur 13: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=216). 

4.1.4.2 Urval 1: geografiskt läge 

Urvalet baseras på var respondenten huvudsakligen äger skog i landet uppdelat i 
Norrland, Svealand samt Götaland.  

Norrland 

Resultatet av fråga 4 med avseende på ägande i Norrland redovisas i figur 14. Frågan 
besvarades av 88 respondenter, varav 5 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 83. 
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Figur 14: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=83).  

Svealand 

Resultatet av fråga 4 med avseende på ägande i Svealand redovisas i figur 15. Frågan 
besvarades av 41 respondenter, varav 2 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 39. 

 

Figur 15: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=39).  

Götaland 

Resultatet av fråga 4 med avseende på ägande i Götaland redovisas i figur 16. Frågan 
besvarades av 102 respondenter, varav 8 kategoriserades “övrigt/vet ej” och 
presenteras inte i resultatet. Antal respondenter var därmed 94.  
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Figur 16: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=94).  

4.1.4.3 Urval 2: beroende av inkomst 

Urvalet baserades på om respondenten är beroende av inkomsten från sin 
skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 4 med avseende på att respondenten är beroende av inkomsten 
redovisas i figur 17. Frågan besvarades av 74 respondenter, varav 6 kategoriserades 
“övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 
68.  

 

Figur 17: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=68).  

Om nej 

Resultatet av fråga 4 med avseende på att respondenten inte är beroende av 
inkomsten redovisas i figur 18. Frågan besvarades av 157 respondenter, varav 9 
kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet 
respondenter var därmed 148. 
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Figur 18: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=148). 

4.1.4.4 Urval 3: innehav av registrerad nyckelbiotop 

Urvalet baserades på om respondenten har en eller flera registrerade nyckelbiotoper 
på sin skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 4 med avseende på om respondenten har en eller flera 
registrerade nyckelbiotoper redovisas i figur 19. Frågan besvarades av 87 
respondenter, varav 7 kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i 
resultatet. Antalet respondenter var därmed 80. 

 

Figur 19: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=80). 

Om nej 

Resultatet av fråga 4 med avseende på om respondenten inte har en registrerad 
nyckelbiotop redovisas i figur 20. Frågan besvarades av 144 respondenter, varav 8 
kategoriserades “övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet 
respondenter var därmed 136. 
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Figur 20: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=136). 

4.1.4.5 Urval 4: certifierad skogsägare 

Urvalet baserades på om respondenten är certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-
standard.  

Om ja 

Resultatet av fråga 4 med avseende på att respondenten är certifierad redovisas i 
figur 21. Frågan besvarades av 168 respondenter, varav 13 kategoriserades 
“övrigt/vet ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 
155. 

 

Figur 21: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=155).  

Om nej 

Resultatet av fråga 4 med avseende på att respondenten inte är certifierad redovisas i 
figur 22. Frågan besvarades av 63 respondenter, varav 2 kategoriserades “övrigt/vet 
ej” och presenteras inte i resultatet. Antalet respondenter var därmed 61.   
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Figur 22: Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? (n=61). 

4.1.5 Enkätfråga 5 

Fråga 5 handlar om hur många procent av virkesvärdet av en registrerad 
nyckelbiotop respondenten anses bör ersättas. 

4.1.5.1 Hela landet 

Resultatet av fråga 5 med avseende på hela landet redovisas i figur 23.  

 

Figur 23: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=231). 

4.1.5.2 Urval 1: geografiskt läge 

Urvalet baseras på var respondenten huvudsakligen äger skog i landet uppdelat i 
Norrland, Svealand samt Götaland.  

Norrland 

Resultatet av fråga 5 med avseende på ägande i Norrland redovisas i figur 24. Antal 
respondenter var 88.  
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Figur 24: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=88). 

Svealand 

Resultatet av fråga 5 med avseende på ägande i Svealand redovisas i figur 25. Antal 
respondenter var 41.  

 

Figur 25: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=41). 

Götaland 

Resultatet av fråga 5 med avseende på ägande i Götaland redovisas i figur 26. Antal 
respondenter var 102.  

 

Figur 26: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=102).  
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4.1.5.3 Urval 2: beroende av inkomst 

Urvalet baserades på om respondenten är beroende av inkomsten från sin 
skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 5 med avseende på att respondenten är beroende av inkomsten 
redovisas i figur 27. Antalet respondenter var 74.  

 

Figur 27: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=74). 

Om nej 

Resultatet av fråga 5 med avseende på att respondenten inte är beroende av 
inkomsten redovisas i figur 28. Antalet respondenter var 157.  

 

Figur 28: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=157).  

4.1.5.4 Urval 3: innehav av registrerad nyckelbiotop 

Urvalet baserades på om respondenten har en eller flera registrerade nyckelbiotoper 
på sin skogsfastighet.  

Om ja 

Resultatet av fråga 5 med avseende på om respondenten har en eller flera 
registrerade nyckelbiotoper redovisas i figur 29. Antalet respondenter var 87.   
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Figur 29: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=87).  

Om nej 

Resultatet av fråga 5 med avseende på om respondenten inte har en registrerad 
nyckelbiotop redovisas i figur 30. Antalet respondenter var 144. 

 

Figur 30: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=144).  
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Urvalet baserades på om respondenten är certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-
standard.  

Om ja 

Resultatet av fråga 5 med avseende på att respondenten är certifierad redovisas i 
figur 31. Antalet respondenter var 168. 
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Figur 31: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=168).  

Om nej 

Resultatet av fråga 5 med avseende på att respondenten inte är certifierad redovisas i 
figur 32. Antalet respondenter var 63. 

 

Figur 32: Hur många procent av virkesvärdet av registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas? (n=63).  
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lantbruksvärderarna att en registrerad nyckelbiotop har en påverkan på köpare men 
att många andra faktorer även har betydelse i det enskilda fallet. 

4.2.2 Intervjufråga 2 

Fråga 2 handlar om hur stor andel av marknadsvärdet respondenten bedömer att en 
registrerad nyckelbiotop är värd, i förhållande till resterande skogsmark. Samtliga 
respondenter är överens om att det är en svår bedömning och att det främst rör sig 
om en marginell skillnad. De anser att anledningen till detta är på grund av andra 
faktorer i varje enskilt fall så som läge, storlek, trädslagsblandning, 
virkesproduktion, mervärden med mera. En representant från LRF menar att 
skogsmark i glesbygdsområden påverkas i mycket högre grad än skogsmark i 
tätortsnära områden eftersom användningsområdena skiljer sig åt. En av 
lantbruksvärderarna belyser att en nyckelbiotop inte innebär ett avverkningsförbud 
men att utbudet av virkesköpare minskar och kan medföra inkomstförluster. 

4.3 Sammanställning av resultat

Detta avsnitt innehåller en sammanställning av de resultat som erhållits från 
respektive metod. Den första frågeställningen besvaras av resultat från enkät och den 
andra besvaras av resultat från både enkät och intervju. 

4.3.1 Frågeställning 1 

Resultatet från fråga 3 som behandlar den äganderättsliga aspekten i enkäten 
besvarar uppsatsens första frågeställning som listas nedan.  

Hur påverkas äganderätten för privata skogsägare vid en registrerad 
nyckelbiotop som syftar till att bevara biologisk mångfald?  

Resultatet av fråga 3 återfinns i avsnitt 4.1.3. Figur 3 sammanställer samtliga svar 
från respondenterna. 35 % av privata skogsägare anser att de inte kan tänkas avstå 
skogsmark utan att de anser att det blir ett intrång i äganderätten, vilket är det mest 
förekommande svarsalternativet. Det konstaterades även att en fjärdedel av 
respondenterna kan tänkas avstå mer än 5 % utan att de upplever att det blir ett 
intrång i äganderätten. Resultatet anses vara representativt för frågan eftersom de 
urval som gjorts endast påvisar mindre skillnader.  

Det innebär att äganderätten för privata skogsägare påverkas olika vid bevarandet av 
biologisk mångfald. Synsättet på hur äganderätten påverkas varierar men en stor del 
av respondenterna anser att de påverkas oavsett omfattningen av det upplevda 
intrånget. 
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4.3.2 Frågeställning 2 

Resultatet från fråga 4 och 5 i enkäten samt från intervjuer som behandlar den 
ekonomiska aspekten besvarar uppsatsens andra frågeställning som listas nedan. 

Hur påverkas det ekonomiska värdet för de privata skogsägarna vid en 
registrerad nyckelbiotop som syftar till att bevara biologisk mångfald? 

Resultatet av fråga 4 återfinns i avsnitt 4.1.4. Figur 13 sammanställer samtliga svar 
från respondenterna. Det mest förekommande svarsalternativet är att privata 
skogsägare anser att de inte kan tänkas avstå skogsmark utan att ersättning ska utgå, 
vilket motsvarar cirka 50 % av respondenterna. Resultatet anses vara representativt 
för frågan eftersom de urval som gjorts påvisar mindre skillnader. Undantag gäller 
dock för de urval som avser om respondenten äger skogsmark i Svealand (figur 15) 
samt om respondenten är certifierad (figur 22). 

Resultatet av fråga 5 återfinns i avsnitt 4.1.5. Respondenternas svar varierar med 
avseende på de urval som gjorts. Majoriteten anser att 100 % eller mer av 
virkesvärdet vid registrerad nyckelbiotop ska ersättas. Resultatet skiljs främst åt i 
fördelningen mellan kategorierna 100 %, 125 % samt > 125 %. Figur 23 anses 
därmed vara representativ för frågan.  

Resultatet av intervjuer återfinns i avsnitt 4.2. Respondenternas svar visar att det i 
dagsläget endast uppkommer en marginell påverkan av marknadsvärdet vid en 
registrerad nyckelbiotop. De anser att det är många andra faktorer i det enskilda 
fallet som har stor betydelse.  

Det innebär sammanfattningsvis att det ekonomiska värdet för privata skogsägare 
påverkas olika utifrån skogsfastighetens användning och förutsättning. Den 
ekonomiska betydelsen framgår tydligt av enkätsvaren där det mest förekommande 
svarsalternativet är att ersättning ska utgå oavsett omfattningen skogsmark som 
undantas från produktion.  
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5 Diskussion

Detta kapitel innehåller inledningsvis ett avsnitt om diskussion av de metoder som 
har tillämpats i uppsatsen. Fortsättningsvis följer ett avsnitt där resultatet diskuteras. 

5.1 Metod

Vi anser att de valda metoderna har varit lämpliga för uppsatsens ändamål. Däremot 
skulle vissa förändringar och förtydliganden i upplägg och utformning kunna 
medföra ett ännu bättre resultat. 

Enkäten och frågornas validitet kan ha en naturlig osäkerhet trots genomförd 
bearbetning, en osäkerhet vilken grundas i hur respondenten tolkar varje enskild 
fråga. Vissa svar var därmed inte möjliga att kategorisera efter innehåll. För att 
underlätta både för respondenter och vid kategorisering av svar borde samtliga 
frågor haft färdiga svarsalternativ.  

De utskick som gjordes via skogsföreningarnas medlemsregister har möjligtvis haft 
en mindre påverkan på resultatet. Dels valde en av skogsföreningarna att inte delta 
vilket innebar att ett visst geografiskt område uteblev och en fullständig täckning 
kunde inte möjliggöras. Vidare bör även beaktas att utskicket riktade sig mot den 
kategorin av skogsägare som är medlemmar i en skogsägarförening. En bedömning 
är att resultatet ändå kan anses ge en god representativ bild över hela landet 
eftersom det finns överlappning mellan skogsföreningarnas utbredning.  

Intervjufrågorna var av sådan karaktär att de kan kräva omfattande utlägg vilket var 
uppenbart då sammanställningen av svaren inte gav ett tillräckligt tydligt resultat. 
För att möjliggöra ett mer generellt svar borde ytterligare kvalitativa intervjuer 
genomförts med fler sakkunniga inom ämnet.  

5.2 Resultat

Vi anser att resultatet påvisar att privata skogsägare upplever äganderättsliga och 
ekonomiska konsekvenser när ett område registreras som nyckelbiotop. Vi tycker 
att det är intressant att närmare hälften av de privata skogsägarna trots dessa 
konsekvenser, anser att syftet med nyckelbiotoper är bra. Resultatet bör ha en god 
tillförlitlighet eftersom respondenterna upplever sig inneha en relativt hög 
kunskapsnivå om ämnet.  

Resultatet påvisar att registreringen av en nyckelbiotop ger en större ekonomisk 
konsekvens än en äganderättslig. De urval som gjorts påvisar att konsekvenserna 
upplevs likartade med avseende på respondentens förutsättningar. Påföljden av en 
registrerad nyckelbiotop varierar med skogsägarens syfte och användning av 
skogsfastigheten. Vi anser att värdet av en nyckelbiotop kan försvåra en lönsam 
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skogsproduktion i de fall utbudet av virkesköpare minskar. Däremot kan skogsägare 
gynnas av andra nyttor i form av icke-monetära värden vilket vid värdering gör 
nyckelbiotopens värde svår att urskilja från resterande skogsmark. Uppsatsens 
intervjuer samt tidigare forskning av Hellstrand (2017) visar på att marknadsvärdet 
endast marginellt påverkas men att det i framtiden kan få en större påverkan. 

Eftersom boniteten och den naturliga virkesproduktionsförmågan skiljer sig åt i 
landet räknade vi med en skillnad i resultatet för de geografiska urvalen i fråga 4 och 
5. Mer än hälften av respondenterna har svarat i fråga 4 att de inte kan tänkas 
undanta skogsmark från produktion utan att ersättning bör utgå, men Svealand 
utmärker sig eftersom endast en tredjedel är av samma åsikt. Vi tror att detta kan 
röra sig om en tillfällighet och bero på svarsfrekvensen, eftersom samtliga landsdelar 
har en likartad värdering inom kategorierna 0 – 5 %. Vidare anser de privata 
skogsägare som äger skogsmark i Götaland i fråga 5, att det bör utgå en högre 
ersättning för virkesvärdet vid en registrerad nyckelbiotop. Den skillnaden tror vi 
kan bero på att det begränsade utbudet av skogsmark i södra Sverige generellt sett 
har en högre produktionskapacitet och större efterfrågan. 

Resultatet påvisar en väntad tendens hos de skogsägare som har påverkats i form av 
en registrerad nyckelbiotop samt hos de som är beroende av inkomsten från sin 
skogsfastighet. Dessa är mindre villiga att undanta mark från produktion samt har en 
lägre toleransnivå för när ersättning ska utgå. Liknande finns även en tendens hos de 
skogsägare som är certifierade att vara av samma åsikt, vilket vi anser oväntat 
eftersom respondenternas svar avviker från certifieringssystemens riktlinjer som 
innebär att skogsägaren ska avsätta minst fem procent för biologisk mångfald. 

I teorin innebär certifiering att skogsägare vill ta ansvar för ett hållbart skogsbruk. I 
praktiken anser vi att resultatet visar på att certifiering har fått en mer betydande 
roll vid försäljning av virke mellan parter där en eller samtliga är certifierad. Av det 
som nämns i förarbetet till MB ska ansvaret för att bevara biologisk mångfald delas 
mellan staten och de enskilda, vilket vid registrering av nyckelbiotoper övervägande 
hamnar på privata skogsägare. Vi anser att registrering av nyckelbiotoper är en 
harmlös metod men som i och med det moderna samhällets efterfrågan på certifierat 
virke, kan innebära ett ekonomiskt hinder för privata skogsägare vid försäljning. 
Därmed kan det under vissa förutsättningar försvåra en pågående markanvändning 
och vara ersättningsberättigad, vilket tydligt framgår i resultatet av enkäten. 
Majoriteten av privata skogsägare upplever att nyckelbiotoper är ett ekonomiskt 
problem eftersom ersättning inte utgår. Till följd av de ekonomiska konsekvenserna 
sker en upplevd inskränkning i äganderätten. 
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6 Slutsats och förslag på framtida studier

Detta kapitel presenterar rapportens slutsatser samt förslag på framtida studier. 

6.1 Slutsats

Resultatet från rapporten visar att privata skogsägare påverkas olika vid registrering 
av nyckelbiotoper. De anser att Skogsstyrelsens inventeringsmetod i sig är ett bra 
tillvägagångssätt men att ansvaret för att bevara biologisk mångfald, som ska delas 
mellan staten och de enskilda, övervägande belastar de enskilda och därmed bör 
kompenseras. I dagsläget bedöms det inte vara en större påverkan på 
marknadsvärdet eftersom det finns en förhoppning om att i framtiden finna en 
ekonomisk lösning på problemet. Certifieringen har en viktig roll i det moderna 
samhället med höga krav på miljöhänsyn vilket kan drabba privata skogsägare och har 
medfört att den från början harmlösa registreringen av nyckelbiotoper blivit mycket 
omdiskuterad. De privata skogsägarna drabbas olika hårt vid bevarande av biologisk 
mångfald med avseende på deras egna värderingar, förutsättningar och 
skogsfastighetens användning. Resultatet indikerar att på grund av de konsekvenser 
som registreringen medför, bör en nyckelbiotop kunna jämföras med de formella 
områdesskydd som är ersättningsberättigade och har liknande ändamål.  

Avslutningsvis är en intressant aspekt att de privata skogsägarnas har en positiv 
inställning till nyckelbiotoper med tanke på de konsekvenser de upplever. 
Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper är långt ifrån färdigställd vilket gör att 
inställningen hos de privata skogsägarna kan förändras om inte en rättvis 
kompensation utgår. 

6.2 Framtida studier

Med tanke på den aktuella problematiken i landet är det nödvändigt att öka 
kunskapen vid värdering, överlåtelse och fastighetsbildning. Framtida studier är 
därmed viktiga och förslag på sådana kan vara exempelvis kvalitativa intervjuer med 
köpare av skogsfastigheter för att undersöka deras resonemang gällande värdering. 
Det hade även vara intressant att se hur skogsbolagen hanterar liknande problem och 
hur frågan löses internationellt. 



 

 
39 

7 Etiska problem och lösningar

I uppsatsen bör inte några etiska problem förekomma eftersom det insamlade 
materialet från enkäter och intervjuer inte berör någon känslig information. 
Respondenter från enkät och intervju har i samtliga fall informerats om i vilket syfte 
de besvarar frågorna. Enkäten som besvarades av de privata skogsägarna var frivillig 
och anonym. Den skickades ut via skogsföreningarnas medlemsregister och inga 
personuppgifter har behandlats av författarna. Vidare har resultatet endast 
behandlats av författarna och inte av skogsföreningarna. Respondenter som har 
intervjuats har inte nämnts vid namn i uppsatsens resultat.  
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8 Aspekter på hållbar utveckling

Högskolan i Gävle är en miljöcertifierad högskola och arbetar för en hållbar 
utveckling inom alla verksamhetsområden i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. I 
denna uppsats berörs i synnerhet ett av FN:s hållbarhetsmål, nummer 15; 
”Ekosystem och biologisk mångfald”. Ämnet som behandlas är bevarandet av 
biologisk mångfald i skogsmark. Även mål nummer 8; ” Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt” berörs i rapporten, där ämnet bland annat behandlar företagande 
och ekonomisk tillväxt. De svenska miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och “Ett 
rikt växt- och djurliv” som värnar om att bevara den biologiska mångfalden berörs i 
uppsatsen och kan förväntas bidra till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.  
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Bilaga A

Enkät

Var i Sverige äger du huvudsakligen skogsmark? 

Norrland / Götaland / Svealand 

Hur många hektar skogsmark äger du?  

0 - 20 hektar / 20 - 50 hektar /50 - 100 hektar / 100 - 500 hektar / > 500 hektar 

Är du beroende av inkomsten från din skogsfastighet?  

Ja / Nej 

Är din skogsfastighet certifierad enligt FSC- och/eller PEFC-standard? 

Ja / Nej 

Har du en eller flera registrerade nyckelbiotoper på din skogsfastighet? 

Ja / Nej 

Hur god kunskap har du om begreppet nyckelbiotop? 

Låg kunskap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Hög kunskap 

Anser du att nyckelbiotoper är ett bra sätt för att identifiera skogar som är värdefulla för den 
biologiska mångfalden?  

Ja / Nej / Vet ej 

Hur många procent av din fastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att det blir ett intrång i äganderätten? 

0 % / 1-4 % / 5 % / 6-9 % / 10 % / >10 % 

Hur många procent av din skogsfastighet kan du avstå som skogsägare för att bevara biologisk 
mångfald, utan att du anser att ersättning bör utgå? 

0 % / 1-4 % / 5 % / 6-9 % / 10 % / >10 % 

Hur många procent av virkesvärdet av en registrerad nyckelbiotop, anser du bör ersättas?  

<50 % / 50 % / 75 % / 100 % / 125 % />125 % 
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Bilaga B

Intervju

Frågeställning 1: 

Anser du att nyckelbiotoper har påverkan på marknadsvärdet vid värdering? 

LRF: Marknadsvärdet kommer att påverkas märkbart om man inte hittar lösningar 
på nyckelbiotopsproblematiken. Ännu är nog påverkan inte så stor eftersom det 
fortfarande finns ett hopp om lösningar som gör att de kan generera inkomst. 

LRF 2: Ja, det anser jag. 

LRF 3: Ja, vi upplever att en nyckelbiotop påverkar marknadsvärdet. Framförallt 
skapar hanteringen av nyckelbiotoper och arbetssättet kring bedömningarna en 
osäkerhet kring vad marknadsvärdet på skogsmark egentligen är, och gör att det inte 
går att göra korrekta värderingar vad försäljning eller köp av fastigheter. 

Svefa 1: Ja. Både genom direkt minskade avverkningsmöjligheter och i form av att 
anbudsgivare kan avstå från att bjuda på fastigheter med stor andel nyckelbiotop - 
eller skog som eventuellt kan komma att klassas som nyckelbiotop. Men frågan är 
inte enkel, beror av många enskilda faktorer i varje situation: hur stor andel av 
fastigheten är NB? Vad utgörs NB av? En gammal, högstammig granskog med 
mycket timmer i närheten av bilväg eller en gles, krokig blandskog på en myrholme 
som ingen besöker? Ibland är påverkan närmast försumbar, ibland kan det ha stor 
betydelse. Nyckelfrågan är hur stor inverkan nyckelbiotopsklassningen bedöms ha på 
fastighetens ekonomiska förutsättningar. 

Svefa 2: Nej, inte i någon större omfattning. Klart att storleken på NB i förhållande 
till fastigheten areal har betydelse. 

Svefa 3: Vi värderar som om NB inte fanns men för en köpare har det sannolikt en 
betydelse. 

Frågeställning 2: 

Hur stor andel av marknadsvärdet bedömer du att en registrerad nyckelbiotop är värd, i 
förhållande till resterande skogsmark? 

LRF 1: Detta vågar jag inte svara på. Frågan borde ställas till dem som jobbar med 
skogsmäkleri. Men gissningsvis ligger det lite under värdet som skulle vara om det 
inte var nyckelbiotop. 

LRF 2: Jag bedömer att hur stor påverkan på värdet som en 
nyckelbiotopsregistrering har varierar mycket. Stöd för tanken tar jag i att den andel 
av skogens värde som, av ägare/köpare, anses hänförligt till skogens traditionella 



 

B2 
 
 

virkesproduktion varierar stort i landet. Min upplevelse är att de värden som inte är 
virkesproduktionsrelaterade är större när marken ligger storstadsnära. Jag bedömer 
även att komponenten jakt relativt sett är större i syd än i norr. Dessa ”övriga 
värden” som inte härrör från virkesproduktion tror jag inte påverkas i nämnvärd 
grad av nyckelbiotopsklassningen och eftersom jag upplever att de kan uppgå till 
åtminstone halva skogens värde för ägare i exv. Göteborgs närhet blir bedömningen 
att ungefär halva värdet av marken består även efter nyckelbiotopsklassning. I någon 
undersökning jag sett är motsvarande värde så lågt som 15 % av det totala värdet i 
Sveriges verkliga glesbygder och min slutsats och bedömning blir att i de områdena 
återstår endast 15 % av markvärdet efter en nyckelbiotopsregistrering. 

LRF 3: Frågan är svår att svara på eftersom det beror på vilken nyckelbiotop det är, 
hur stort område som berörs, vilka restriktioner som sätts i brukandet samt att det 
också beror på hur resterande skogsmark ser ut. 

Svefa 1: Frågan är egentligen omöjlig att svara på generellt, man måste titta på 
situationen i det enskilda fallet. Ett grundproblem är att "nyckelbiotop" inte är en 
enhetlig typ av skog, utan de kan se helt olika ut, med helt olika trädslag, helt olika 
volymer, helt olika virkesvärden, helt olika förutsättningar för ekonomiskt 
brukande. Att mitt svar ovan hamnar i mitten speglar mest att det i princip inte går 
att svara generellt.  

Svefa 2: Omfattningen av NB i förhållande till fastighetens totala storlek, läget samt 
skogstypen har störst betydelse. Är den registrerad på t.ex. delvis impediment eller 
svagare marker inkräktar den ju inte så mkt på det totala värdet. Tycker att man ser 
ingen större skillnad prismässigt på de fastigheter som säljs där en NB ingår. 

Svefa 3: Även om det inte finns någon seriös köpare av virket råder inget 
avverkningsförbud. Det gör att markägaren alltid kan avverka själv och använda 
virket till snickeri, byggnader, ved etc. Dessutom finns de immateriella värdena och 
jakten är som regel kvar på en NB varför värdet inte helt försvinner. 
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