
Miljömålen

Skogsstyrelsens arbete
• Handläggning avverkningsärenden
• Rådgivning markägare/ombud
• Formellt skydd
• Skogsbruksplanläggning
• Nokås
• Inventeringar



Kollega på fältbesök före avverkning, 
Ammarnäs

Foto: C. Persson



Levande skogar

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



Förslag till preciseringar

• Bevarande av markens egenskaper
• Skydd och bevarande av biologisk 

mångfald
• Hänsynsfullt brukande
• Främmande arter och genmodifierade 

organismer



Forts. förslag till preciseringar

• Främjande, restaurering och 
nyskapande av naturvärden

• Bevarande och främjande av kulturarvet
• Bevarande och främjande av vattnets 

och våtmarkers kvalitet och ekologiska 
status

• Främjande av hälsa och rekreation



Bevarande och främjande av 
vattnets och våtmarkers kvalitet 

och ekologiska funktion

• Skog och skogsbruk bidrar till att 
grundvatten, sjöar, vattendrag, 
våtmarker och hav bibehåller eller 
uppnår god miljökvalitet genom god 
hänsyn till och främjande av miljön i och 
nära vatten



Gargån, Sorsele

Foto: K. Nilson



Hur då?
• Funktionella skyddszoner
• Skadlig uttransport av org och oorg material 

undviks, vandringshinder skapas ej.
• Körning längs el i naturliga vattendrag 

undviks.
• Passage över sker så att naturlig botten 

bibehålls
• Körning över våtmarker sker så att våtmarken 

inte skadas 



Fel vald tidpunkt för avverkning, 
Pauträsk, Storuman

Foto: C. Persson



Preciseringarna

• Regeringen kommer att fatta beslut om 
dessa för Levande skogar under våren 
2012



När får vi de nya etappmålen?

• Arbetet med Strategi för långsiktigt 
hållbar markanvändning har påbörjats

• Slutredovisning 15 juni 2014, delrapport 
31 mars 2012



Levande skog med död ved

Foto: C. Persson


	Miljömålen
	Kollega på fältbesök före avverkning, �Ammarnäs
	Levande skogar
	Förslag till preciseringar
	Forts. förslag till preciseringar
	Bevarande och främjande av vattnets och våtmarkers kvalitet och ekologiska funktion
	Gargån, Sorsele
	Hur då?
	Fel vald tidpunkt för avverkning,� Pauträsk, Storuman
	Preciseringarna
	När får vi de nya etappmålen?
	Levande skog med död ved

