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Sammanfattning  
 
Denna studie har ämnat undersöka hur ett biotopskyddsområde påverkar avkastningen för en 

privat skogsägare. Bildandet av ett biotopskyddsområde ses som ett ingrepp i den privata ägan-

derätten där skogsägaren får sin mark inlöst och i utbyte utgår en ersättning från staten per 

hektar skogsmark som ingår i biotopskyddet. För att ta reda på hur skogsägaren påverkas av 

bildandet av biotopskyddsområden har studien utgått från befintliga data. Detta i form av sta-

tistik från Skogsstyrelsen där nybildade biotopskyddsområden och ersättningen för dessa pre-

senteras. Vidare, för att stärka variablernas kvalitet i studien och för att få en övergripande 

förståelse för hur ersättningen står sig gentemot en fortsatt drift av skogen har fem intervjuer 

gjorts med personer från organisationer inom det svenska skogsbruket. I och med att studien 

använt sig av en kvantitativ och en kvalitativ metod anses det metodologiska tillvägagångsättet 

vara likt mixed methods.  

 

Resultatet visade att den statliga ersättningen för biotopskyddsområden stod sig i dryga 85 år 

gentemot avkastningen som en fortsatt drift av skogen i genomsnitt skulle ge. Vid medelmåttig 

bonitet, arrondering och ett marknadsläge med normala till höga virkespriser är ersättningen 

enligt merparten av intervjupersonerna skälig. Genom intervjuerna framgick också att det inte 

var ersättningens nivå som var problemet. Några av intervjupersonerna antydde att skogsägare 

med bra arrondering, närhet till vägar och hög bonitet på sitt skifte inte var lika gynnade av 

ersättningen. Det var således dessa faktorer som intervjupersonerna ansåg påverkade avkast-

ningen från skogen mest.  

 

Diskussionen kring resultatet och de svar och åsikter som samlats in via statistik och intervjuer 

visade att det var avsaknaden av pengar som var det främsta monetära problemet kring ersätt-

ningen. Staten avsätter inte nog med pengar för de marker som de vill skydda, därför får oftast 

inte skogsägaren pengarna direkt utan får vänta i bildandet av biotopskyddsområden. Vidare 

påverkar ingreppet skogsägaren i termer som inte går att mäta i kronor, det är här som ägande-

rätten och ingreppet i den blir central. Familjearv blir inlösta och en av organisationerna som 

intervjuats menar att staten försöker pruta med markägaren. Vissa gånger även skrämma mar-

kägaren med hot om rättegång om de inte godtar ett anbud från staten.  

 

 

 



 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att skogsägaren på kortare sikt inte påverkas ne-

gativt, sett ur ett avkastningsperspektiv, eftersom ersättningen är representativ gentemot av-

kastningen som en generation skulle få ut av skogen. Ersättningen för biotopskyddsområdet 

avser enligt nu gällande regler emellertid en allframtidsöverlåtelse, avkastningen som senare 

generationer skulle fått ut av skogen går då förlorad. Ingreppet påverkar också skogsägarens 

privata äganderätt, vilket troligtvis inte kan värderas i termer av pengar.  

 

Nyckelord: Biotopskyddsområde, Statlig ersättning, Avkastning, Skogsbruk, Privat skogsä-

gare, Äganderätt, Intrång, Ingrepp 
  



 

Abstract 
 

This study is intended to investigate how a biotope protection area affects the yield of a private 

forest owner. The formation of a biotope protection area is seen as an engagement of the private 

property right where the forest owner gets his land redeemed and in exchange a compensation 

is paid by the state per hectare of forest land included in the biotope protection. In order to find 

out how the forest owner is affected by the formation of biotope protection areas, the study has 

been based on existing data. This is in the form of statistics from the Swedish Forest Agency, 

where newly formed biotope protection areas and the compensation for these are presented. 

Furthermore, in order to strengthen the quality of the variables in the study and to gain an over-

all understanding of how the compensation is in relation to the continued operation of the forest, 

five interviews have been made with people from organizations in the Swedish forestry indus-

try. Since the study used a quantitative and a qualitative method, the methodological approach 

is considered to be similar to mixed methods.  

 

The result showed that the state compensation for biotope protection areas stood at more than 

85 years compared to the return that the continued operation of the forest would on average 

provide. In the case of mediocre quality, arrest and a market situation with normal to high wood 

prices, the remuneration according to most of the interviewees is reasonable. The interviews 

also showed that the problem was not the level of compensation. Some of the interviewees 

suggested that forest owners with good arrest, proximity to roads and high quality at their turn 

were not as favored by the compensation. It was thus these factors that the interviewees con-

sidered most affected the yield from the forest.  

 

The discussion about the results, answers and opinions gathered through statistics and inter-

views showed that it was the lack of money that was the main monetary problem regarding the 

compensation. The state does not allocate enough money for the grounds that they want to 

protect, therefore the forest owner usually does not receive the money directly, but has to wait 

in the formation of biotope protection areas. Furthermore, the engagement affects the forest 

owner a lot in terms that cannot be measured in SEK, it's here that the ownership and the intru-

sion into it becomes central. Family inheritance is redeemed and one of the organizations inter-

viewed believes that the state is trying to bargain with the landowner. Some times even scare 

the land owner with the threat of trial if they do not accept a bid.  

 



 

In summary, the study's results show that the forest owner in the shorter term is not adversely 

affected, from a yield perspective, since the compensation is representative of the return that a 

generation would get in return of the forest. However, the compensation for the biotope protec-

tion area, according to current rules, refers to an all-time transfer, the yield that later generations 

would have received from the forest is then lost. Engagement also affects the forest owner's 

private ownership, which probably cannot be valued in terms of money. 

 

Keywords: Biotope protection area, Government compensation, Return, Forestry, Private for-

est owner, Ownership, Infringement, Engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord  

 
Det finns många människor som bidragit till denna studie på ett eller annat sätt.  

 

Först av allt vill jag tacka min handledare Klas Sundberg vid Högskolan Dalarna. Dina syn-

punkter och tankar kring studien har lett både mig och studien framåt. Sedan vill jag även rikta 

ett stort tack till de personerna vid Areal, Bergvik Skog, LRF-Konsult, Mellanskog och Svefa 

som tagit sig tid att bli intervjuade. Ni har alla visat ett stort intresse och engagemang vid inter-

vjuerna. Era synpunkter och funderingar har hjälp mig att lyfta denna studie och inte bara se till 

avkastningen från skogen. Ni har med er kunskap gjort att denna studies resultat berör något 

mycket större än endast monetära termer.  

 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka min familj som hanterat mina mindre starka perioder 

under såväl studiens som genom hela utbildningens gång.  

 

Tack! 
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Ordförklaring 
 

 
Begreppsförklaringar 
 

 

Allframtidsupplåtelse Att förfoganderätten till fastigheten/marken inskränks för obe-
gränsad tid med stöd av miljöbalken eller på motsvarande sätt 
med stöd av andra förordningar, eller 
Att nyttjanderätten till eller servitut i fastigheten upplåts för obe-
stämd tid (Antonsson & Rydin, 2015). 
 

Avverkning 
 

Fällning och upparbetning av träd.  
(Nationalencyklopedin, 2019).   
 

Arrondering  Används inom skogsbruket för att beteckna de enskilda skogs-
skiftenas form, storlek och läge i förhållande till varandra inom 
en skogsfastighet. (Nationalencyklopedin, 2019).   
 

Biotopområde 
 

En skyddsform som kan användas för små mark- och vattenom-
råden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för van-
ligare arter, samt för omväxling i landskapet (Naturvårdsverket, 
2019). 
 

Bonitet Skogsmarkens bördighet eller virkesproducerande förmåga. Bo-
niteten avgör i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktig-
hetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i skogsku-
bikmeter per hektar och år. En bördig mark har hög bonitet 
(Mellanskog, 2019). 
 

FSC-certifiering Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorgani-
sation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvars-
fullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation 
i FSC Internationals nätverk (FSC, 2019). 
 

Gallring Gallring av ett skogsbestånd innebär att beståndet glesas ut och 
att virket tas till vara (Nationalencyklopedin, 2019).   
 

Enskild Näringsidkare 
 

Skogsbruk utgör näringsverksamhet. En enskild firma skapas 
när en person bedriver enskild näringsverksamhet. En privat 
skogsägare blir på detta vis en enskild näringsidkare med sitt 
ägande av skogsmark (Antonsson & Rydin, 2015). 



 

Hektar  Ett område på 100 x 100 meter (Antonsson & Rydin, 2015). 
 

Markberedning Inom skogsbruket åtgärd före sådd eller plantering (Nationalen-
cyklopedin, 2019).   
 

Nyckelbiotop 
 

”Ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens 
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket 
stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan 
förväntas finnas rödlistade arter”  
(Gustavsson & Hannerz 2018, s.2). 

PEFC-certifiering 
 

Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening.  
De tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering 
och spårbarhetscertifiering. Stora aktörer är direktcertifierade 
medan små skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer 
oftast väljer gruppcertifiering genom något så kallat certifie-
ringsparaply (PEFC, 2019). 

Rödlistad art  Rödlistning i Sverige följer det system som har utvecklats av 
den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera 
och bedöma tillståndet för arter i naturen. Resultatet - rödlistan 
- är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har 
ingen juridisk status. (Artdatabasen, 2019).  
 

Skogsbruk 
 

Sammanfattande benämning på verksamhet där skog nyttjas för 
produktion av virke för efterföljande bearbetning och använd-
ning (Nationalencyklopedin, 2019).  

Skogsmark  
 

Mark som bär skog eller som utan produktionshöjande åtgärder 
har förutsättningar att bära skog med en höjd av minst 5 m och 
med en kronslutenhet på minst 10 procent. (SLU, 2018). 
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1. Introduktion 
I introduktionen ges en översiktlig redogörelse för skogsbruket, skogsnäringen, biotopskydds-
områden och den privata äganderätten. Detta följs av en problematisering, syfte, avgränsning, 
sammanfattning, forskningsfråga och slutligen vad studien ger för bidrag.  
 

1.1 Skogsnäringen  

Skogsbruket utgör tillsammans med övriga bioekonomiska produktområden ca 7,1 % av Sve-

riges årliga bruttonationalprodukt vilket gör det till en viktig bransch för den svenska ekonomin 

(Tillväxtanalys, 2016). Enligt siffror från Sveaskog (2019), landets största statliga skogsägare, 

utgör skogen ca 57 % av landets totalarea. Om all svensk skog värderas skulle enbart det eko-

nomiska värdet av skogen landa på omkring 900 miljarder kronor. Detta är ungefär en femtedel 

av landets bruttonationalprodukt. Dock utgör skogen inte bara ett ekonomiskt värde. Den speg-

lar Sveriges historia, biologiska mångfald och gör det möjligt för människor att vistas i naturen. 

Detta gör att skogen kan ses som både en monetär och icke monetär tillgång.   

En privat skogsägare blir med sitt skogsbruk automatisk en företagare, till att börja med en 

enskild näringsidkare. Enligt Skatteverket (2019) framgår det att: ”inkomster och utgifter i jord- 

och skogsbruk beskattas i näringsverksamhet”. Skogsbruk klassas alltså som näringsverksam-

het. Detta gör alla skogsägare till företagare, LRF-konsult (2019) menar att ”alla som vill köpa 

och förvalta skog blir per definition näringsidkare – vilket innebär att du som skogsägare 

automatiskt även kommer vara företagare.”  Även företag med andra bolagsformer som ak-

tiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag kan vara ägare till skog och betecknas som 

skogsägare. Enligt rapporten ”Vad är svenskt skogsbruk?” av Sveaskog (2019) utgör enskilda 

näringsidkare (privata skogsägare) 50 % av ägarna till all svensk skog. Resterande ägs av pri-

vatägda och statsägda aktiebolag, staten, övriga privata ägare och övriga allmänna ägare. Sam-

manlagt finns det uppskattningsvis ca 330 000 privata skogsägare i Sverige, dessa utgör således 

27 % av alla 1 228 854 stycken företag i Sverige enligt siffror från Statistikmyndigheten (2019). 

Skogsägarens mark kan ibland vara särskilt betydelsefull för den biologiska mångfalden exem-

pelvis om den innehåller nyckelbiotoper. Definitionen av nyckelbiotoper lyder ”Ett skogsom-

råde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska 

miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas 

finnas rödlistade arter enligt (Gustavsson och Hannerz 2018, s.2)”. Vissa av dessa nyckelbio-

toper skapar ett lagstadgat biotopskyddsområde där avverkningsförbud gäller.  
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När detta sker gör staten ett ingrepp i det privata ägandet då den enligt nuvarande regelverk 

kan reservera skogsägarens mark för all framtid. Enligt expropriationslagens (1972:719) 4 kap 

1 § skall ersättning utgå med det minskade marknadsvärdet + 25 %, till skogsägaren när ett 

biotopskyddsområde skapas på hens privata skogsmark. Det minskade marknadsvärdet defi-

nieras under rubrik 2.1. Hur länge denna ersättning i form av en engångssumma är representa-

tiv gentemot den avkastning som skogen skulle ge vid fortsatt drift är oklart. 

 

Denna studie kan tänkas ha olika intressenter så som de privata skogsägarna, skogliga organi-

sationer, sågverk, statliga myndigheter, skogssällskap och bolag som sysslar med avverkning, 

markberedning och plantering. Detta eftersom biotopskyddsområden påverkar såväl skogens 

biologiska mångfald som skogsägarens resurstillgångar och då även avkastningen. I ett längre 

perspektiv påverkas även Sveriges produktion och export eftersom skog som varit produktiv nu 

blir ”stillastående” ur ett produktionsperspektiv.  

 

1.2 Problematisering 
 

Problemet som denna studie berör utgår främst från den enskilda näringsidkaren och hens eko-

nomiska ställning. Skogsstyrelsen kan besluta om att skydda nyckelbiotoper genom att skapa 

biotopskyddsområden (Skogsstyrelsen, 2019). Om detta sker förlorar skogsägaren nyttjande-

rätten på den skogsmark som i och med biotopskyddsområdet skyddas för all framtid, så kallad 

allframtidsupplåtelse. Äganderätten finns dock kvar men skogsägaren kan inte nyttja skogen på 

ett sådant sätt som ett skogsbruk kräver. Detta eftersom hen inte får vidta några åtgärder som 

kan förändra eller skada skogsmarken. Ett ingrepp görs alltså, av staten, på den enskildes egen-

dom. Detta är något som Åhman (2000) menar inte är syftet med äganderätten. Författaren 

menar att den främsta funktionen istället är att skydda individen från ingrepp på egendomen.  

 

För den lagstadgade allframtidsupplåtelsen får dock skogsägaren ansöka om en engångsersätt-

ning per hektar skogsmark som ingår i biotopskyddsområdet (Skogsstyrelsen, 2019). En ersätt-

ning vid ett ingrepp menar Åhman (2000) är ett lagstadgat krav. Dock nämner hon även att det 

råder delade meningar om storleken för denna typ av ersättning. Om ett biotopskyddsområde 

inte skapas har skogsägaren möjlighet att fortsätta driva sitt skogsbruk, alltså sitt företag och 

därigenom behålla avkastning på sitt satsade kapital. Företaget med skogsmarken som till-

gångsresurs genererar avkastning i generationer, troligtvis för all framtid så länge den inte säljs.  
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Problemet uppstår då Skogsstyrelsen ger en engångsersättning för den skogsmark som skogsä-

garen förlorar för all framtid. Denna mark hade sannolikt fortsatt kunna drivas och generera 

avkastning i generationer. Generationerna hade även själva fått välja när skogen skall avverkas, 

alltså när större avkastningar skall tas ut av tillgången. Detta i och med att priset på timmer 

varierar över tid vilket Fraser-Sampson (2011) nämner är en utmärkande egenskap för skogs-

tillgångar. Skogsbruksmark liksom många andra tillgångar är ofta något som genomgår gene-

rationsskiften. Isaksson (2010, s.6) skriver att ”Ett generationsskifte innebär att ägandet i en 

näringsverksamhet skiftas inom familjen, från den äldre generationen till den yngre”. Detta är 

vanligt för skogsägare och är fortfarande möjligt men när skogen är inlöst av staten genererar 

den inte längre någon avkastning. 

 

Problematiken som denna studie ämnar beröra är huruvida den statliga ersättningsnivån för 

biotopskyddsområden är representativ gentemot en fortsatt avkastning av skogsmarken över 

tid. Enligt äganderätten som nämnts ovan är utgångspunkten att ingrepp inte skall göras på 

enskild egendom vilket blir fallet när biotopskyddsområden skapas. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur den privata skogsägaren påverkas av att ett biotop-

skyddsområde bildas. Studien beskriver även hur ersättningen för biotopskyddsområdet mots-

varar den avkastning och övrigt icke-monetärt värde som en fortsatt drift av skogen ger. 
 

1.4 Forskningsfråga 
 

Själva forskningsfrågan skall bidra till att förklara hur den privata skogsägaren i Dalarna på-

verkas av bildandet av ett biotopskyddsområde. Relationen mellan samhället och individen blir 

här aktuell eftersom staten gör ett ingrepp i den privata äganderätten. Hur detta ingrepp påverkar 

individen rent ekonomiskt utmynnar forskningsfrågan således i. Detta skall studeras genom att 

identifiera och jämföra skogsägarens avkastning från skogen. En förståelse för hur engångser-

sättningen för biotopskyddsområdet motsvarar en fortsatt drift av skogsmarken skall denna stu-

die ge.  

 

Forskningsfrågan:  

Hur länge är den statliga ersättningen för bildandet av ett biotopskyddsområde representativ 

gentemot avkastningen som en fortsatt drift av skogen skulle ge?  
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1.5 Avgränsning  
 

Avgränsningarna som gjorts i studien har varit nödvändiga för att uppnå ett mätbart resultat. 

Detta på grund av att skogsmarken och därigenom skogsbruket skiljer sig åt i olika delar av 

Sverige. Boniteter är det som främst skiljer skogsbruken åt runt om i landet.  

 

Studien beaktar som nämnts innan endast enskilda näringsidkare, alltså skogsägare, vidare är 

det endast förhållanden i Dalarnas län som beaktats och beskrivits i denna studie. Studien är 

dock intressant för hela landet men kan inte direkt åberopas på andra län vad gäller värden på 

avkastning eftersom boniteter skiljer sig åt. Biotopskyddsområden har valts ut att studeras ef-

tersom endast dessa omfattas av ett lagstadgat avverkningsförbud. Övriga nyckelbiotoper skyd-

das inte av lagen och blir därför svåra att mäta.   

 

1.6 Bidrag  
 
Denna studie ämnar ge ett bidrag till Sveriges och framförallt Dalarnas skogsbruk. Detta ef-

tersom att nyckelbiotoper och biotopskyddsområden är ett omdebatterat ämne. Detta ämne be-

rör å ena sidan enskilda näringsidkare men även andra bolagsformer som aktiebolag och han-

delsbolag, å andra sidan de statliga myndigheterna som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Dessa myndigheter utför nyckelbiotopsinventeringar och beräknar storleken på ersättning. Mel-

lan dessa parter finns även de företag som livnär sig på skogsbruket och arbetar direkt ute på 

fältet. Markberedning, plantering, gallring, avverkning och upprättande av skogsbruksplaner är 

de främsta arbetsuppgifterna som dessa företag sysslar med. Dessa företag berörs direkt av ef-

fekten som ett biotopskyddsområde ger eftersom en lägre areal skogsmark då ingår i och är 

möjlig att arbeta med på deras marknad.  

 

Vidare kan denna studies bidrag vidgas ytterligare. Skogsbruket utgör idag en stor del av lan-

dets bruttonationalprodukt och sysselsätter många människor. Den skogliga arbetsprocessen är 

lång och engagerar många fler företag och människor än de som är direkt verksamma ute i 

skogen. Värdekedjan från att exempelvis en granplanta sätts i marken tills att den agerar som 

en stol eller skärbräda i ett hem är lång. Alltifrån skogsbolag, sågverk, maskinbolag, transport-

bolag, designers, banker, exportbolag, redovisningsbyråer, värmeverk och butiker sysselsätts i 

den arbetsprocess som skogsbruket skapar. Skogsbruket är omfattande i Sverige och skogsnä-

ringen kan även ses som viktig ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta eftersom att Sveri-

ges skogsföretagare utgör 27 % av alla företag i landet. Deras tillgångar utgör tillsammans en 

femtedel av den svenska bruttonationalprodukten enligt siffror från (Tillväxtanalys, 2016).  
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta andra kapitlet redogörs den teoretiska grund som studien utgår från, teorin om ägande-
rätten, skogen som tillgång och avkastningsteorin. Sist presenteras även statistiken från Skogs-
styrelsen som studiens jämförelse utgår från.  
 

2.1 Biotopskyddsområde  
 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en nyckelbiotop och ett biotopskyddsområde, det ena 

bildar ett lagstadgat skydd och det andra inte. Denna studie berör endast bildandet av biotop-

skyddsområden som ger ett lagstadgat skydd.  

 

Idag anses en nyckelbiotop vara ett område som behöver skyddas på grund av att hotade och 

sällsynta växt och skogsarter behöver området för sin överlevnad, detta enligt Skogsstyrelsens 

(2019) definition. Vissa nyckelbiotoper anses ha en mycket stor betydelse för växt- och djurar-

ter, dessa skyddas av lagen enligt Skogsstyrelsen (2018), genom att skogsområdet klassas som 

ett biotopskyddsområde. Lagstiftningen kring biotopskyddet skapar således ett lagstadgat av-

verkningsförbud för skogsägaren, dock förlorar skogsägaren inte rådigheten över skogen då 

hen fortfarande har äganderätten kvar över skogsmarken. När avverkningsförbudet träder i kraft 

enligt lag på skogsmarken gäller det för all framtid. På grund av det lagstadgade avverknings-

förbudet betalas en ersättning ut till skogsägaren av staten. Ersättningen baseras på antal hektar 

skog som biotopskyddet omfattar. Skogsstyrelsen (2017) beräknar ersättningen utifrån skogs-

fastighetens minskade marknadsvärde på grund av nyckelbiotops klassificeringen med ett till-

lägg på 25 %, se formel 1. 

 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 + 25		% = 𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 
         Formel 1, Statlig ersättning   

 
Ersättningen definieras i expropriationslagen (1972:719), där det framgår i 4 kap 1 § att: 

”För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer av vad som sägs 

nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Expro-

prieras en del av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den 

minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkom-

mer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas.”  
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Tillägget på 25 % regleras i 2 stycket där det framgår att ”Därutöver ska ytterligare löseskilling 

respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknads-

värdeminskningen.” 

 

Enligt J, Åberg (personlig kommunikation 19 mars 2019) beräknas det minskade marknadsvär-

det fram genom att en uträkning görs på vad skogsägaren skulle fått i virkesintäkter om de 

skyddade hektaren avverkades. Kostnader för avverkning och plantering räknas bort och mar-

kens värde tillkommer. Hektarsvärden på sålda fastigheter bedöms sedan för att se om det fram-

räknade värdet är rimligt. Eftersom skogsägaren inte själv valt tidpunkt för försäljningen läggs 

25 % på detta värde. Denna beskrivning stämmer även överens med det faktablad som Rege-

ringskansliet (2010) publicerade i samband med att tillägget på 25 % lades till i expropriation-

slagens 4 kap 1 § 2 st under år 2010. I faktabladet beskrivs marknadsvärdet som ”(...) det pris 

som fastigheten sannolikt skulle ha betingat vid en försäljning på den öppna marknaden, om 

något hot om expropriation inte hade förelegat (dvs. marknadsvärdet).” Tillägget på 25 % me-

nar de tillgodoser ägaren av egendomen på ett bättre sätt än tidigare. Den utökade ersättningen 

skall dock inte bestämmas individuellt utan utgå från ett schablonmässigt påslag om 25 % av 

fastighetens marknadsvärde Regeringskansliet (2010).  

 

De områden med nyckelbiotoper som inte kan anses bringa en mycket stor betydelse för växt- 

och djurlivet klassas inte som ett biotopskyddsområde och omfattas således inte av det lagstad-

gade skyddet. Enligt Skogsstyrelsen (2019) är dock nyckelbiotoper också viktiga att skydda. 

Länsstyrelsen registrerar nyckelbiotoper på den mark där de hittats. Registreringen försvårar 

sedan avverkningsmöjligheterna för skogsägaren. Detta grundas i att skogsägare, virkesköpare 

och entreprenörer som ingår i FSC och PEFC miljöcertifieringsorgan inte får köpa eller avverka 

virke från en nyckelbiotopberikad skogsmark.  
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2.2 Utgångspunkten i äganderätten 
 

Äganderätten har i denna studie definierats i enlighet med vad som implementerats i svensk lag 

enligt Åhman (2000, s.22) artikel 1:  
 
”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas 

sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och 

i folkrättens allmänna grunder.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning 

som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det 

allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter 

och viten.”  

 

Åhman (2000) skriver att äganderättens främsta funktion är att skydda individen från godtyck-

liga berövanden av egendom. Hon menar vidare att det godtyckliga i dessa fall kan vara att ett 

lagstöd saknas, att ingen ersättning ges eller att berövandet enbart grundas på politiska intres-

sen. Utgångspunkten är att staten inte skall ingripa i egendomsrätten utan istället respektera 

denna. Författaren nämner även att privat egendom oftast är förknippat med möjligheten till 

ekonomisk vinning. Skogen är inget undantag eftersom Fraser-Sampson (2011) menar att det 

är en tillgång som genererar avkastning till ägaren.  

 

Äganderätten menar Karlsson (2005) är ett knippe med rättigheter där det finns tre stycken 

rättigheter och friheter som är speciellt viktiga. Den första är användarfriheten, som Karlsson 

(2005, s.21) benämner ”rätt att fritt nyttja och besluta över egendomen efter eget gottfinnande, 

inklusive rätt till den avkastning som egendomen genererar ”. Den andra friheten är avtalsfri-

heten, alltså att fritt överföra egendomen. Den sista rätten till säkerhet och frihet i äganderätten 

benämns som rätten till ett skydd mot stöld, intrång och skadegörelse. Dessa tre olika rättigheter 

är de som ligger till grund för äganderätten. Den första, användarfriheten, är den mest centrala 

delen i äganderätten för denna studies syfte.  

 

Ett intrång definieras i Nationalencyklopedin (2019) som ”Juridisk term för viss typ av förlust, 

närmast begränsning i möjligheten att utöva näring eller att utnyttja viss rättighet”. Åhman 

(2000) beskriver att ett intrång i äganderätten principiellt kan utgå med grund i lag, domstols-

dom eller myndighetsbeslut.  
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I fallet med biotopskyddsområden, som är lagstadgat, finns det såväl ett lagstöd som ett myn-

dighetsbeslut som ligger till grund för intrång i den enskilda näringsidkarens äganderätt i sko-

gen. I denna studie benämns dock det som Åhman (2000) beskriver som intrång istället för 

ingrepp alltså när ett biotopskyddsområde skapas ses detta som ett ingrepp i den privata ägan-

derätten. När en privat skogsägare blir berövad på egendom genom ingrepp skall dock som 

Åhman (2000) skriver, regelmässigt någon form av ersättning utgå för ingreppet. Ersättningen 

är något som skogsägaren har rätt till enligt lag.  

 

Författaren menar dock att det råder en viss oenighet om ersättningens storlek. Det är alltså 

storleken på ersättningen som komplicerar hela frågan om statens berövande av egendomsrät-

ten. Val av värderingsmetod och hur ett marknadsvärde räknas fram anses som de största osä-

kerhetsfaktorerna men även räntejusteringar för inflation är något som anses problematiskt i 

frågan. Den privata äganderätten anses även ha betydelse för andra friheter och egendomsskyd-

det anger att ett affektionsvärde i vissa fall följer en egendom. Åhman (2000) skriver att det är 

ett värde i sig att äga då ägandet ger möjlighet till beslut över egendomen. Således menar hon 

att det inte endast är en ekonomisk rättighet som skyddas i den privata äganderätten utan även 

andra värden än rent monetära.  

 

Enligt Åhman (2000) är fördelningsfrågor ett svårt ämne för världens ledare såväl nationellt 

som internationellt. Många etniska konflikter grundas i resursfördelningen i världen. Det kan 

inte undvikas menar Åhman (2000) att de fattigare delarna av världen ser äganderätten som 

gynnande för de som redan äger tillgångar och makt. De rikare delarna av världen ser många 

gånger äganderätten som en grundläggande frihet. Sammanfattningsvis menar Åhman (2000) 

att äganderätten kan tolkas utifrån två olika principer, en som baseras på frihet och den andra 

som grundas i rättvisa.  

 

2.3 Tidigare kunskap och forskning 
 

Skog och skogsmark klassificeras enligt Fraser-Sampson (2011) som ett eget tillgångsslag ef-

tersom att företag med skogsbruk kan välja när tillgången skall avverkas. Detta menar författa-

ren skiljer sig mot exempelvis ett lantbruk som odlar kaffebönor. Dessa företagare kan inte 

vänta med att skörda sina tillgångar på samma sätt som en skogsföretagare. Det finns inte 

samma möjligheter med tillgångar som exempelvis kaffebönor att undvika svängningar av ef-

terfrågan och prissättning av tillgången. Detta är något som är relativt unikt för skogsbruket.  
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Företagaren kan här välja att avverka skogen eller låta den växa ytterligare ett eller flera år om 

det råder en prisnedgång på timmer. Eriksson, Gullberg och Woxblom (2008) menar att skogs-

ägaren kan avvakta med avverkning av dennes skog för att utnyttja en förväntad virkesprishöj-

ning i förhållande till den allmänna prisnivån. Skogsägaren inväntar alltså ett bättre konjunk-

turläge för att få en högre avkastning från sin tillgång. Vidare menar Fraser-Sampson (2011) 

att skogen inte minskar i värde utan växer varje år. Den tillgång som närmast kan liknas med 

skogen menar författaren är metaller, dock är de inte likvärdiga eftersom att metallen som 

många andra tillgångar har en mycket högre produktionskostnad jämfört med skogen.  
 
Slutligen benämner Fraser-Sampson (2011, s. 209) skogen som: ”So, if forestry is to be con-

sidered as a commodity, it is the only one which is fully flexible as regards production time, 

even over a long period such as several years.”  
 
I en intervju med den då nytillträdde lantbruksministern Jennie Nilsson i tidningen Skogseko 

(2019, s.8) tillfrågas hon om några punkter i 73-punktsprogrammet gällande skogen, privat 

äganderätt och ökat anslag till ersättning för skyddad mark. Hon svarar att ”Min ambition är att 

vi ska ta ett helhetsgrepp, att vi ska jobba in det i skogsprogrammet, handlingsplaner, i jobb- 

och tillväxtfokus,(...) ; att det ska vara både produktionsmål och miljömål”. Detta citat stämmer 

överens med det Enander (2013, s.269) skriver ”Med utredningsförslaget som underlag antog 

riksdagen 1993 en ny skogsvårdslag med följande mål formulerat i portalparagrafen: 1 §. Sko-

gen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna 

intressen.”. Idag ifrågasätts dock utgångspunkten med dessa två jämställda mål. Alltså att sko-

gen ska ge en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras. Detta på 

grund av att skogsägaren fråntas rådigheten över sin skog till staten gentemot en intrångsersätt-

ning. Den årliga avkastningen och skogsägarnas generationsarv från skogen går då förlorad. 

Genom detta kan det anses som om den biologiska mångfalden har tagit över gentemot det 

andra målet som var en ”god avkastning”.  
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2.4 Avkastning på en tillgång, skogen 
 

Ett sätt att värdera en tillgång är att beräkna nuvärdet av dess framtida betalningsströmmar. 

Nuvärdet beskriver Andrén, Eriksson och Hansson (2015, s.24) som ”Värdet idag (nuvärdet) 

av investeringens nettoinbetalningar, alltså värdet idag av skillnaden mellan de inbetalningar 

som investeringen ger upphov till och de utbetalningar som man måste göra för att genomföra 

investeringen”. 

 

2.4.1 Framtida utdelningar från en tillgång  
 

 

Greve (2016) skriver att enligt finansieringsteorin anses det vara tre faktorer som främst är 

avgörande för ett företags värde. Dessa är framtida överskott, tid och marknadsränta. Johansson 

och Runsten (2013) menar vidare att avkastningsvärdet för ett företags tillgångar har sin ut-

gångspunkt i företagets framtida lönsamhet och tillväxt. Framtida utdelningar, alltså avkast-

ningen från tillgången i ett företag kan enligt Johansson och Runsten (2013) beskrivas enligt 

formel 2.  

 

𝑉7 	= 	8
𝑈:

(1 + 𝑘=)?

@

:A?

 

                 Formel 2, Nuvärdesformel  

 
Om 𝑈: kan väntas fortlöpa i all framtid (i det oändliga) kan V vid tidpunkten 0 beskrivas av 

formel 2.  

 

𝑉7 Nuvärdet (på tillgången)  

𝑘= Marknadens förräntningskrav 

𝑈: Utdelningsströmmen  

¥ Oändligheten  

Tabell 1, Variabler till formel 2  
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Marknadens förräntningskrav (𝑘=)	på skogsmarken kan räknas fram med hjälp av bilaga 1.  

Beräkningen är hämtad från Skogskunskap (2019) hemsida, som utvecklat ett verktyg för att 

räkna fram förräntningskravet på skogen. Bakom detta räkneverktyg på hemsidan ligger for-

meln med dess variabler som presenterats i bilaga 1. I denna beräkning har hänsyn tagits till 

alternativräntan (0,65 %), skatten på den alternativa placeringen (30%), riskspridningen (1,0) 

och den reala värdeökningen (1,0), förräntningskravet visar skogens avkastningskrav som i 

detta fall är 0,45. 𝑈: motsvaras i uträkningen av avkastningen som skogen kan förväntas ge, 

dessa uppskattas genom intervjuerna som genomförts.  

 

2.4.2 Förräntningskrav 

 

Förräntningskravet, det skogliga avkastningskravet uppgår som ovan nämnts i denna studie till 

0,45 %. Detta förräntningskrav är lågt beräknat på grund av risknivån som skogen som tillgång 

kan anses ha men även för att ränteläget som råder på den finansiella marknaden idag är mycket 

lågt. Statslåneräntan är för närvarande, den 2019-06-03, satt till -0,25 % enligt siffror från Riks-

banken (2019). En låg reporänta främjar en ökad konsumtionsvilja eftersom att det blir billigare 

att låna pengar och inte lika förmånligt att spara dem enligt Riksbanken (2019). Reporäntans 

nivå bidrar till att inlåningsräntan hos bankerna idag är låg. I denna studie har räntan från ett 

skogslikvidkonto använts för att beräkna det skogliga förräntningskravet. Handelsbankens in-

låningsränta är för närvarande (2019-06-03, Kl 22:55) 0,65 % på skogslikvidkonton. Denna 

inlåningsränta har använts som alternativränta i beräkningen av förräntningskravet. Varför ett 

skogslikvidkonto har använts som alternativränta är för att riskspridningen mellan de olika in-

vesteringsalternativen i denna studie skall vara så lika som möjligt. Riskspridningen sätts därför 

till 1,0 i uträkningen av förräntningskravet, detta bestämmer risknivån och därmed risktagandet 

för investeraren för skogslikvidkontot som näst intill lika som för skogsmarken.  

 

Det skulle vara möjligt att anta en högre alternativränta än 0,65 %, som exempelvis en investe-

ring i aktier eller fonder skulle ge. Dessa investeringsalternativ har dock en annan riskspridning 

och är inte förknippade med den låga risk som ett konto hos en bank har. Staten skyddar kunder 

till Sveriges banker genom den statliga insättningsgarantin, kunder får ersättning om banken 

skulle gå i konkurs upp till 950 000 kronor enligt Riksgälden (2019). Denna garanti finns inte 

på exempelvis aktiemarknaden vilket gör att det investeringsalternativet inte har samma grad 

av riskspridning. Förräntningskravet har beräknats lågt i denna studie, detta är något som för-

klaras i och med reporäntans nivå men även riskspridningen.  
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2.4.3 Åren som ersättningen är representativ gentemot en fortsatt avkastning 

 

För att räkna ut hur länge den statliga ersättningen som utgår när ett biotopskyddsområde bildas, 

enligt expropriationslagen (1972:719), är representativ gentemot en fortsatt avkastning av sko-

gen används formel 3. Formeln visar hur många år som den statliga ersättningen är representativ 

gentemot vad en fortsatt drift av skogen skulle ge.  

 

I formelns täljare sätts värdet som framgår av Skogsstyrelsens (2019) statistik in och i nämnaren 

sätts medelvärdet från de fem intervjuerna in. 

 
Ersättning	biotopskyddsområde
𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝𝑒𝑟	ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟	𝑜𝑐ℎ	å𝑟	 = Å𝑟	𝑠𝑜𝑚	𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	ä𝑟	𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣 

    Formel 3, År som ersättningen är representativ  
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3. Metod  
 
I studiens tredje kapitel redogörs de metodologiska val som gjorts för att studera ämnet och 
komma fram till ett resultat. En kritisk reflektion över de metodologiska val och antaganden 
som gjort i studien redogörs det för, även en källkritisk reflektion återfinns.   
 

Många metodansatser diskuterar kring om en studie är deduktiv eller induktiv. Denna studie 

grundas på förutbestämda begrepp, föreställningar och antaganden vilket gör att den har en 

deduktiv prägel. Motsatsen till denna studies ansats blir då det induktiva då ytterligheten inte 

utgår från några förutfattade meningar alls. Denna studie är baserad på texter och personliga 

intervjuer vilket även gör den kvalitativ. Dock är detta inte helt klart eftersom att den även utgår 

från statistik och det görs även vissa mer kvantitativa beräkningar. Studien torde därmed utgå 

från mixed methods. Detta metodologiska tillvägagångsätt är en blandning av kvantitativt och 

kvalitativt material. Studiens analys är ett resultat av en övergripande tolkning av det insam-

lande materialet.  

 

3.1 Strategi för att samla in data 
 

Som Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver är en av faktorerna som gör forskning spännande 

att det egentligen saknas bestämda regler för hur själva forskningsprocessen går till. Vidare 

beskriver de att det finns olika sätt att upptäcka nya sammanhang och finna nya perspektiv på. 

I denna studie ligger grunden i sekundärdata som återfinns i Skogsstyrelsens databas över be-

räkning av biotopskyddsersättning och utbetalda ersättningar i Dalarna. Med hjälp av denna 

data ska verkligheten beskrivas vilket är något som Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att 

nästan all vetenskaplig verksamhet utgår ifrån. Denna studie är inget undantag.  

 

Vanligt för studier med kvalitativa metoder är att beskriva miljön som studien och fenomenet 

som undersöks utgår från, det är alltså kontexten som beskrivs (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I 

detta fall är det skogsbruket utifrån den privata skogsägarens verksamhet som beskrivs och 

problematiseras. Vidare menar även Sohlberg och Sohlberg (2013) att kvalitativa studier ofta 

utgår från textanalyser och/eller intervjuer. Denna studie utgår från att beskriva empirin genom 

sekundärdata som förfinas (vidareutvecklas) genom kvalitativdata. Intervjuer har gjorts med 

fem personer från fem ledande organisationer inom skogsindustrin i Dalarna. Organisationerna 

är Mellanskog, Bergvik Skog, Svefa, LRF-konsult och Areal.  
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Dessa organisationer köper och säljer virke eller skogsfastigheter, upprättar skogsbruksplaner 

och agerar i övrigt som en rådgivare för skogsägaren. Intervjuerna har genomförts för att få 

fram ett genomsnittligt värde på avkastningen per hektar skogsmark i Dalarnas län. De fem 

intervjuerna bidrar även med kunskap om vad det är som kan påverka avkastningen. Ännu ett 

bidrag som intervjuerna ger är en inblick i hur intervjupersonerna anser att ersättningen för 

biotopskyddsområden står sig jämfört med en fortsatt avkastning. Personerna som intervjuats 

arbetar med skog och skogsägare. Troligtvis har detta ämne berört dem och deras kunder. Sam-

manfattningsvis kan sägas att intervjuerna stärker kvalitetsmässigt variablerna och ger underlag 

för studiens kvalitativa tolkning. 

 

3.2 Mixed Methods 
 

Att utgå ifrån fem intervjuer och därmed fem olika beräkningar av avkastningen stärker studi-

ens trovärdighet men även resultatet. Detta eftersom uppskattningarna då inte är vinklade till 

endast en organisation och dess beräkningar på skogens värde i Dalarna. För att gå vidare i 

beräkningen av skogens avkastning i Dalarna har resultaten från den sekundära data, Skogssty-

relsens (2019) statistik, jämförts och analyserats med medelvärdet från de fem fristående inter-

vjuerna. Studien utgår ifrån det metodologiska tillvägagångsättet som Burke Johnson och 

Onwuegbuzie (2004) beskriver som ”mixed methods”. Detta eftersom författaren först utgått 

från redan befintliga kvantitativa data, för att sedan värdera och tolka data med hjälp av kvali-

tativ information, se figur 1. Definitionen av mixed methods som metodologiskt tillvägagång-

sätt har studerats av Johnson, Onwuegbuzie, och Turner, (2007). Författarna har undersökt 19 

ledande forskares definition av mixed methods för att ta reda på hur fältet för blandade metoder 

definieras av dem. I studiens resultat, efter en analys och beaktandet av Greene´s (2006) fyra 

domäner kom de fram till en definition. ”Blandad metodforskning är en intellektuell och prak-

tisk syntes baserad på kvalitativ och kvantitativ forskning. Det är det tredje metodologiska eller 

forskningsparadigmet (tillsammans med kvalitativ och kvantitativ forskning). Det erkänner vik-

ten av traditionell kvantitativ och kvalitativ forskning men erbjuder också ett kraftfullt tredje 

paradigmval som ofta ger de mest informativa, fullständiga, balanserade och användbara forsk-

ningsresultaten” (Johnson et al., 2006, s.129).  
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Figur 1, Illustration av det metodologiska tillvägagångsättet 

 
Repstad (2007) menar att genom en kombination av olika metoder, som i detta fall kvantitativ 

och kvalitativ, fås ett bredare dataunderlag och därmed en säkrare grund för tolkning. Dock 

nämner Repstad (2007) att datamängden kan bli ohanterligt stor sett till studiens praktiska ra-

mar.  

 

Med detta i åtanke har denna studie avgränsats till att enbart försöka förklara hur de privata 

skogsägarna i Dalarna påverkas ekonomiskt av ett biotopskyddsområde. De fem intervjuerna 

har utförts i vad som kan anses ligga innanför den tidsram som ges för studien. Vidare sam-

manfattar Creswell och Plano Clark (2017) de definitioner och antaganden som givits under de 

senaste 10-tal åren angående mixed methods. De menar att baserat på en insamling av såväl 

kvantitativ som kvalitativ data och en integration av dessa två tillvägagångssätt kan viktiga 

forskningsproblem lösas. De nämner återkommande i sin bok att mixed methods som tillväga-

gångsätt blir allt mer accepterat bland forskare. Detta eftersom allt fler upptäcker fördelarna 

med användandet av båda de traditionella metodologiska tillvägagångsätten.  

 

3.3 Den metodologiska arbetsgången  
 

Den metodologiska arbetsgången i denna studie skall kortfattat beskrivas. Till att börja med har 

offentlig statistik från Skogsstyrelsen hämtats där ersättningen som betalades ut under 2018 i 

Dalarnas län för nybildade biotopskyddsområden presenteras. Efter detta har en beräkning 

gjorts för att urskilja hur stor ersättningen är per hektar skogsmark, enligt formel 4. 

 
Total	ersättning	(kronor)
Total	antal	skyddade	hektar = Ersättning	𝑝𝑒𝑟	ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟	(𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)	 

Formel 4, Statlig ersättning per hektar  

Insamling av kvan-
titativ data 

Insamling av kvali-
tativ data 

Beräkning av kvan-
titativ data  

Tolkning av kvalita-
tiv data Resultat  Analys  
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Efter detta har intervjufrågor skapats, intervjupersoner har valts ut och intervjuerna har ägt rum. 

Svaren från intervjuerna har transkriberats och sorterats in i tabell 2 och 3. En uträkning har 

även gjorts för att få fram ett medelvärde enligt formel 5, av den beräknade avkastningen som 

intervjupersonerna uppskattade att skogen kunde ge per hektar och år.  

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓𝑟å𝑛	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑗𝑢𝑒𝑟

Antal	intervjuer = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

  
                      Formel 5, Medelvärde  

Efter detta har de båda värdena ur formel 4 och 5 satts in i formel 2, för att beräkna nuvärdet av 

den statliga ersättningen och avkastningen från skogen. Dessa värden har sedan satts in i formel 

3 för att visa hur länge ersättningen (nuvärde) är representativ gentemot avkastningen som en 

fortsatt drift av skogen skulle ge. Slutligen har även en känslighetsanalys gjorts för att se hur 

variationer i formeln av Johansson och Runsten (2013) variabler påverkar nuvärdet av skogens 

avkastning. Studien avslutas med en analys av resultatet som framkommit.   

 

3.4 Intervjufrågor  
 

De fem intervjuer som skett med de fem olika skogsorganisationerna har lagts upp på ett lik-

värdigt sätt. Personerna har ringts upp och tillfrågats om de vill delta i studien, i detta samtal 

har studiens syfte kort presenterats. Alla som tillfrågats och godkänt förfrågan har fått ett mail 

skickat till sig med intervjufrågorna. Frågorna 1 till 3 har skickats ut eftersom de torde ge in-

tervjun mer substans. Detta eftersom intervjupersonerna då getts möjlighet att förbereda sig och 

ta fram material till de uppskattningar och beräkningar som det tillfrågas om. Fråga nummer 4 

har inte skickats ut i förväg eftersom den berör och vill fånga en mer spontan åsikt.  

 

1. Vilken avkastning uppskattar du att skogen årligen kan ge i genomsnitt per hektar 
skogsmark i Dalarnas län?  

 
2. Hur kan du uppskatta denna avkastning? Vad är det som du har med i din beräkning?  

 
3. Vad är det som kan påverka avkastningen från skogen?  

 
4. Hur anser du att ersättningen från biotopskyddsområden står sig jämfört med en fortsatt 

drift av skogen?  
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Att spela in intervjuerna menar Repstad (2007) är ett bra sätt för intervjuaren att engagera sig 

helt och hållet i vad intervjupersonen säger. Skall intervjuaren anteckna under intervjun är detta 

oftast svårt att hinna med. Vid de fem intervjuerna som genomförts för denna studies räkning 

har ett medelvärde beräknats fram av de beräknade uppskattningarna som intervjupersonerna 

ansåg att skogen ger i avkastning per hektar och år i Dalarnas län. Detta har gjorts för att minska 

de som Repstad (2007) menar som individualiserade svar. Vidare har intervjuerna spelats in för 

att jag som intervjuare skall vidhålla fullt fokus på intervjupersonen. Efter intervjuerna har tran-

skribering skett.  

 

3.5 Typ av intervju 
 

Hur de fem intervjuerna som genomförts i studien kan anses vara kvalitativa eller kvantitativa 

skall kort diskuteras. Bryman och Bell (2005) menar att kvalitativa intervjuer är mer ostruktu-

rerade medan kvantitativa intervjuer är mer strukturerade. Då alla respondenter fått tillgång till 

samma frågor innan intervjun och att frågorna har ställts i samma ordning till alla intervjuper-

soner torde intervjuerna vara relativt strukturerade och då kvantitativa. Dock är inte frågorna 

av den typen som Bryman och Bell (2005) beskriver kvantitativa intervjufrågor, de menar att 

dessa frågor är mycket specifika och ger således respondenten ett antal svarskategorier. Inter-

vjuerna torde falla in under de som beskrivs av författarna som semi-strukturerade intervjuer. 

Här har intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt vilket bättre överens-

stämmer med de intervjuer som gjorts i denna studie. Frågorna är delvis strukturerade men 

lämnar även ett visst tolkningsutrymme åt intervjupersonen. Fråga nummer 4 är en relativt öp-

pen fråga där intervjupersonen har tillfrågats efter personliga åsikter, detta skiljer sig från de 

övriga 3 frågorna i intervjun.  

 

Bryman och Bell (2005) skriver vidare i sin bok om företagsekonomiska forskningsmetoder att 

en kombination av kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt är möjlig. De menar vidare att 

kvalitativa metoder som exempelvis semistrukturerade intervjuer kan bistå vid kvantitativa 

mätningar. De kvalitativa intervjuerna kan underlätta tolkningen då förhållandet av olika vari-

abler som mäts på ett kvantitativt sätt skall tolkas. Denna strategi menar Bryman och Bell 

(2005) handlar om att hitta underliggande variabler som kan påverka det som mätts. Intervju-

personerna i varje organisation är helt anonyma i denna studie, deras personuppgifter behandlas 

i enlighet med GDPR och Högskolan Dalarnas riktlinjer angående personuppgifter.  
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3.5.1 Urval av intervjupersoner  

 

Urvalet som gjorts för att finna intervjupersoner kan antas vara en blandning mellan ett snö-

bollsurval och ett strategiskt urval. Till att börja med valdes intervjupersoner ut efter specifika 

kriterier, de skulle vara verksamma inom någon av de 10 ledande skogsorganisationerna i Da-

larna och vara insatta i frågor om värdering av skogsmark. Intervjupersonerna har delvis olika 

arbetsuppgifter inom skogsbrukets många olika processer, så som konsultation och skoglig råd-

givning, försäljning av virke, förmedling av skogsfastigheter, redovisning och avverkningsupp-

drag. Gemensamt har alla dock att de arbetar i Dalarnas län med skogsbruk. Vidare tillämpades 

snöbollsprincipen där de valda intervjupersonerna tillfrågats att rekommendera andra intervju-

personer som är insatta i ämnet. Vid detta snöbollsurval har samma kriterier ställts, alltså att 

intervjupersonerna skall vara verksamma i någon av de 10 största skogsorganisationerna i Da-

larna och vara insatta i värdering av skogsmark. Något som dock bör beaktas är att ett imple-

menterade av snöbollsprincipen kan göra att rekommendationer fås till människor med liknade 

åsikter som personen som rekommenderat dem. I beaktade av detta har endast två intervjuper-

soner valts genom snöbollsurval från det organisationer som redan valts ut i det strategiska 

urvalet. 

 

3.5.2 Pilottest 

 

Intervjufrågorna som skickats ut i förväg har pilottestats av två personer. Detta har gjorts för att 

säkerställa att frågorna frågar efter det som skall undersökas. Ett pilottest av intervjufrågorna 

menar Aliff Abdul Majid, Othman, Fatimah Mohamad, Abdul Halim Lim, och Yusof (2017) är 

ett sätt att säkerställa intervjufrågornas effektivitet och dess betydelse, att uppnå syftet med 

studien.  

 

Pilottestet av intervjufrågorna bekräftade att frågorna gav svar på det som efterfrågades då de 

enligt testpersonerna var tydligt formulerade och lättförståeliga.  
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3.6  Kritisk reflektion  
 

Studiens förhållningssätt till det etiska perspektivet bör diskuteras eftersom detta är ett ansvar 

som författaren ådrar sig. Det är även viktigt att så långt som det är möjligt ha ett kritiskt för-

hållningssätt eftersom det är viktigt att visa på de eventuella brister som kan finnas i studien.  

 

Debatten om nyckelbiotoper och biotopskyddsområden belyser Hallberg Sramek (2018) i sin 

studie kring medierapporteringen i ämnet. I studien framkommer att nyckelbiotoper anses vara 

ett aktuellt ämne inom skogspolitiken som haft en av sina rapporteringstoppar under 2017/2018. 

Vidare lyfter Hallberg Sramek (2018) hur tydligt det framgår att det råder delade meningar 

kring ämnet. I denna debatt står skogsägare mot staten, skogsägare mot biologer, produktionen 

mot mångfalden och privatpersoner mot staten. Detta är endast några av de intressekonflikter 

som området vidrör. Det gör det viktigt för mig som författare att, så långt det går, utgå från 

trovärdiga, aktuella och korrekta källor för att inte färgas av åsikter utan vetenskaplig grund. 

Arbetet med att försöka bibehålla objektiviteten i studien är central men det bör nämnas att 

studien är utformad utifrån kontexten där den privata skogsägarens miljö studeras. Det är utifrån 

dennes perspektiv som problematiken med biotopskyddsområden och ersättningen för dessa 

studeras. Det finns även fler viktiga kontexter som läsaren bör upplysas kring. Den främsta är 

att det finns en strävan om att bevara den biologiska mångfalden i de svenska skogarna från 

såväl stat som samhälle. Dessa intressenter har en annan utgångspunkt än den som studien utgår 

från och ser troligtvis inte de problem som skogsägaren ställs inför. Troligtvis ser dessa skogen 

utifrån ett mer biologiskt perspektiv där företagandet och produktionsaspekten inte lyfts.  

 

I och med att en ersättning betalas ut till skogsägaren får denne möjlighet att köpa annan skogs-

mark, vilket gör att resonemanget kring att resursen (skogsmarken) som tas ifrån skogsägaren 

kan ifrågasättas. Kritiken som detta kan medföra skall i korthet diskuteras. Som nämnts i inled-

ningen har skogen såväl ett ekonomiskt som ett icke monetärt värde för skogsägare då skog är 

något som ofta går i arv genom generationer. I och med detta kan en ersättning och då möjlighet 

till nyköp av skogsmark inte direkt jämföras med ett bibehållande av egen skogsmark. Ett värde 

som inte kan sättas i ett ekonomiskt perspektiv bör här tas i beaktande. Skogsmarken kanske 

ligger på en speciell historisk plats, nära en bostad, sommarstuga eller på annat sätt har ett högt 

värde för skogsägaren.  
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Något som bör beaktas är att ett nyköp inte självklart kan ge skogsägaren samma värde som sin 

ursprungliga fasta egendom som reserverats genom ett biotopskyddsområde. Det är svårt att 

åberopa att ett icke monetärt värde kan anses som en tillgång i enskild näringsverksamhet. Lik-

väl bör detta ändå lyftas i sammanhanget då skogen för många skapar ett icke monetärt värde.  

 

Då studien endast utgår från privata skogsägare i Dalarna har de statistiska siffror som hämtats 

från Skogsstyrelsen (2019) utgått från den marknadssituation som råder i just Dalarnas län. Det 

är många faktorer som påverkar skogsbruket och dess marknad. Svensk Fastighetsmarknad Fo-

kus Skog (2018, s. 23.) beskriver att detta beror på ”(...) saluobjektens olika virkesförråd, ål-

dersklasser och kvalitet samt unika marknadssituation”. Utifrån detta kan studiens resultat och 

analys inte direkt åberopas på hela Sverige eftersom den marknadssituation som råder i Dalarna 

är unik för just detta län. Studiens resultat torde dock ge övriga län i landet en vägledning och 

en ungefärlig bild av hur situationen ser ut i bildandet av biotopskyddsområden. Både bildandet 

och ersättningsberäkning för dessa ser i nuläget lika ut för hela landet. Det bör även nämnas att 

skogsmarkens bonitet varierar stort såväl i Dalarna som i resten av landet. Boniteten i Dalarnas 

skogsmark skiljer sig åt från exempelvis Sälen i norr till Ludvika i söder. Detta gör att studien 

endast kan beskriva medelvärden för hela Dalarnas län vad gäller ersättning för biotopskydds-

områden, avkastning och kostnader för skogsbruket.  

 

Att avgränsningen gjorts till att endast beröra de privata skogsägarna, de enskilda näringsid-

karna, är för att få ett mer mätbart resultat. Detta eftersom att de enskilda näringsverksamhet-

erna bland annat utgår från annan lagstiftning och redovisningsregler men även andra skatte-

mässiga regleringar. Då de enskilda näringsidkarna representerar 50 % av alla skogsägare i 

landet (Svefa, 2019) kommer även studien med fokus på dessa vara användbar för en relativt 

stor del av skogsbrukets aktörer. Detta betyder dock att resultatet från studien inte direkt kan 

genereras till andra ägandeformer för skogsföretag men kan ge en vägledning.  

 

3.6.1 Källkritisk reflektion  

 

De källor som studien utgått från har i synnerhet bestått av vetenskapliga artiklar och publikat-

ioner från statliga myndigheter. Dessa torde vara trovärdiga eftersom att de vetenskapliga ar-

tiklarna är granskade och de statliga myndigheternas publikationer torde vara välgrundade uti-

från trovärdig fakta.  
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Dock finns det artiklar och böcker som studien refererat till som inte är vetenskapliga eller 

publicerade av en statlig myndighet. Dessa källor kan ha utgått från eller påverkats av värde-

ringar för eller mot biotopskyddsområden. En del litteratur innehåller även vissa ställningsta-

ganden för viss part eller grupp. Detta har tagits i beaktade gällande dessa källor. Av mig som 

författare av denna studie har en övervägning alltid gjorts av det som sägs i artiklar, böcker, 

studier och på hemsidor. Detta för att inte vinkla eller påverka bakgrunden eller resultatet av 

studien.  

 

3.6.2 Personlig kritisk reflektion 

 

Jag har valt att skriva om just detta ämne på grund av att jag läst ekonomi vid Högskolan Da-

larna. Under mina tre år på Högskolan har studierna kretsat mycket kring företagsekonomi. 

Några kunskaper om skogsekonomi och Sveriges skogsägare ingår dock inte i utbildningen. I 

Sverige har vi idag omkring 330 000 privata skogsägare enligt Skogsstyrelsens Strukturstatistik 

(2017). 330 000 företagare med stora tillgångar. Statistik från Statistikmyndigheten SCB 

(2018) visar att i november 2018 var 607 905 stycken av Sveriges 1 228 854 stycken företag 

enskilda fysiska personer. Så, i en enkel beräkning ser vi att uppskattningsvis är (607 905 / 

1 228 854 = 0,4946) 50 % av alla företag i Sverige privata, enskilda näringsidkare. Samman-

fattningsvis utgör privata skogsägare (330 000 / 1 228 854 =0,2685) nästan 27 % av alla företag 

i Sverige. Jag anser att dessa företag faller i skymundan många gånger. Därav har denna studie 

inriktat sig på just skogsägare och den problematik som finns kring deras företagande idag och 

däribland ingreppet i den privata äganderätten i och med skapandet av biotopskyddsområden.  

 

Jag vill med detta klargörande även reservera mig för att mitt intresse i det svenska skogsbruket 

kan lysa igenom vid vissa resonemang i studien. Då jag som författare är väl medveten om detta 

har alla val som gjorts övervägts och mitt oberoende har så långt som det är möjligt gått före 

personliga intressen. Denna medvetenhet har bidragit till att minska användandet av källor med 

partsintressen som Eriksson och Hultman (2014) menar är dagligt förekommande i olika sorters 

utredningar.   
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4. Statistiken och Intervjuerna 
I detta avsnitt presenteras de siffror som framkommer från Skogsstyrelsens publicerade statistik 
och även en redogörelse av resultatet från intervjuerna.  
 

4.1 Siffror från Skogsstyrelsens statistik  
 

Skogsstyrelsen (2019) är den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken inom områ-

det för bildandet av biotopskyddsområden. Detta eftersom att det är Skogsstyrelsen som till-

sammans med Länsstyrelsen beslutar om bildandet av biotopskyddsområden. Det framgår av 

den publicerade statistiken att det under år 2018 skyddades totalt 206,5 hektar ny skogsmark i 

Dalarnas län. Den totala ackumulerade ersättningen för dessa nya biotopskyddsområden upp-

gick till 20 021 000 kronor. Detta sätts in i formel 4. 

 
20	021	000
206,5	hektar = 96	953, 99	𝑘𝑟	𝑝𝑒𝑟	ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟	 

                     Formel 4 
   

Skogsägare i Dalarnas län fick under 2018 i genomsnitt 96 954 kronor i ersättning per hektar 

skogsmark som ingick i ett nybildat lagstadgat biotopskyddsområde. Det bildades 22 stycken 

nya biotopskyddsområden i Dalarnas län under 2018. I början av 2019 fanns sammanlagt 659 

stycken biotopskyddsområden i Dalarnas län där 3265,9 hektar utgjorde produktiv skogsmark 

och den totala landarealen var 3422,9 hektar.  

  

4.2 Intervjuerna  
 
Fem stycken intervjuer har genomförts i denna studie. Detta för att i jämförelse med ersätt-

ningen för ett biotopskyddsområde kunna se hur länge ersättningen är representativ gentemot 

en fortsatt avkastning. Intervjuerna har gett fem beräknade avkastningsvärden för skog i Dalar-

nas län per hektar och år. Intervjuerna har gjorts med personer från ledande aktörer på den 

svenska skogsbruksmarknaden. Deras uppskattningar, alltså beräkningar av avkastningen från 

skogen, torde ge studien ett säkert resultat. Ett medelvärde har räknats ut från de fem intervjus-

varen, vilket torde ge ett säkrare mått på skogens avkastning än att endast utgå från en aktör 

och dennes beräknade avkastning.  
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4.2.1 Intervjupersonerna  

 

De fem intervjuer som har genomförts är med personer från organisationerna Mellanskog, LRF-

Konsult, Bergvik Skog, Svefa och Areal. Intervjuerna har genomförts under perioden 2019-04-

15 till och med 2019-04-23. Intervjupersonerna kommer i denna studie vara helt anonyma och 

deras personuppgifter behandlas i linje med Högskolan Dalarnas riktlinjer och i enlighet med 

GDPR-förordningen.  

 

Presentationerna kommer från organisationernas egna hemsidor 

Mellanskog är Sveriges näst största skogsägarförening och verkar i Mellansverige. Som skogs-

ägarförening erbjuder de sina medlemmar alltifrån avverkning, skogsskötsel till skoglig rådgiv-

ning.  

 

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag. De erbjuder bransch-

specifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.   
 

Bergvik Skog är en av de största privata skogsägarna i Europa. De producerar miljöcertifierade 

skogsråvaror och upplåter mark till bland annat jakt och fiske. Bergvik Skog har även tre plant-

skolor där det produceras 60 miljoner skogsplantor varje år.  

 

Svefa erbjuder sina kunder kvalificerad kompetens och rådgivning inom fastighetssektorn. De 

har en bredd i verksamheten där rådgivningen är en central del i arbetet. De har bland annat en 

avdelning för skog och lantbruk.  

 

Areal är dels fastighetsförmedlare men har även gedigen kunskap och erfarenheter inom råd-

givning, ekonomi, juridik och drift av skogs eller jordbruksfastigheter.   

 

I och med att personerna från de olika organisationerna är väl insatta i skogens värde i Dalarna 

torde de genom egen beräkning kunna ge en uppskattning av dess avkastning. Detta gör att 

deras värderingar får anses trovärdiga. För att inte personernas beräknade uppskattning av av-

kastningen skall vara subjektiva eller påverkade av något bolags uppskattade värde eller deras 

uppskattade marknadsvärde på virke, har ett medelvärde räknats fram från alla fem intervjuer. 

Detta ger en tillförlitligare bild över hur avkastningen faktiskt ser ut i länet.   
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4.2.2 Resultatet från intervjuerna  
 

Fråga 
 
 
 
 
Organisation  

Vilken avkastning 
uppskattar du att 
skogen årligen kan 
ge i genomsnitt per 
hektar skogsmark i 
Dalarnas län?  
 

Hur kan du uppskatta 
denna avkastning? Vad 
är det som du har med i 
din beräkning?  

 
 

Vad är det som kan påverka 
avkastningen från skogen?  
 

LRF-Konsult 1500 kronor 
  

Försäljningsstatistik, bru-
kar göra avkastningsvärde-
ring där alla framtida kost-
nader och intäkter tas med.  
 

Läget, vilken bonitet marken 
har, hur långt ifrån industrin 
marken ligger och virkespri-
ser. 

Bergvik Skog 1400 kronor Svefas statistik, Kalkyl-
ränta på 3,2 % som ger Dis-
konteringsfaktorn 33. 
45 000 / 33 = 1363 kronor. 
+ jakträtt.  
= ca 1 400 kronor.   
 

Virkespriser. 
 

Svefa  1000 kronor Markens produktionsför-
måga, hur mycket du beta-
lar när du köpte marken en 
gång i tiden, virkespriset 

Tillväxten, virkespriser och 
räntan. 

Areal  1000 kronor På en genomsnittlig fastig-
het. Men som sagt det blir 
ju väldigt stor skillnad där 
mellan södra och norra da-
larna men om man tar ett 
snitt då. För då har vi ju ett 
hektarpris, har vi 110 kubik 
och vi säger 400 kronor ku-
biken, då kostar en hektar 
skog 44 000 kronor enligt 
det resonemanget. Å 2 % 
på de är 880 och 3 % är 
dryga tusenlappen då.  
 

Bonitet, arrondering och när-
heten till vägar.  

Mellanskog  800 kronor Baserat då på en tillväxt på 
någonstans runt 4 kubik-
meter. Å de är ju virkesav-
kastning som jag räknar på, 
enbart. 
 

Arrondering, virkespriser, vir-
keskvalitet, virkesförråd, 
träslaget och skötseln. 
 

Tabell 2, Resultat från intervjuer fråga 1-3  
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Medelvärdet	av	avkastningen = 1500	 + 	1400	 + 	1000	 + 	1000	 + 	800 =	 
 

5700
5 = 1	140	𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟	 

 
              Formel 5  
                

Medelvärdet som beräknats utifrån de fem intervjuerna och som presenterats ovan i formel 5 

visar att skogen i genomsnitt kan beräknas ge en avkastning på 1 140 kronor per hektar och år 

i Dalarnas län.  

  

 

Organisation Hur anser du att ersättningen från biotopskyddsområden står sig jämfört med en fort-
satt drift av skogen?  
(oförberedd fråga)  
 

LRF-konsult Om skogsägaren får ett riktigt marknadsvärde + 25 % tycker intervjupersonen att det är en 
okej deal. Intervjupersonen upplever dock att statens myndigheter försöker pruta med 
skogsägaren vad gäller ersättningen för intrång. Intervjupersonen brukar själv vara delaktigt 
i förhandlingar, då på skogsägarens sida, med staten. Hen upplever att staten förutom att 
försöka pruta med skogsägaren även försöker skrämma dem igenom att säga att om de inte 
tar ett bud (för intrånget) så kommer ärendet gå vidare till domstol. Detta är en process som 
många skogsägare, enligt intervjupersonen, drar sig för. 
Slutligen nämner även intervjupersonen att det är många skogsägare som har ett affektion-
svärde till skogen som inte tas med i beräkningen vid intrångsersättningen. 
 

Bergvik Skog Intervjupersonen anser att ersättningen står sig bra. Problemet menar hen ligger i att staten 
över huvud taget inte avsätter pengar till detta. Hen menar att det pekas ut en massa områden 
som skall skyddas och sedan när man konkret skall skapa biotopskyddet finns det inte några 
pengar att betala ut eller ersättningsmark.  
 

Svefa Ersättningen anser intervjupersonen är skälig utifrån den lagstiftning som vi har idag, lag-
stiftningen säger ju att markägaren vid ett intrång ska vara i en oförändrad förmögenhets-
ställning. Hen menar dock att problematiken ligger i att många skogsägare vill äga och 
bruka sin skog som de alltid gjort, kanske i generationer. Dessa värden kan inte ersättas med 
pengar. Detta menar intervjupersonen vidare kanske är av en liten annan diskussion men är 
ändock viktig att ta med i detta resonemang om ersättningen eftersom att skogsägande är 
kopplat till andra värden en rent pengamässiga så som traditioner, äganderätt, ett intresse 
och en önskan att få råda över sin egen mark.  
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Tabell 3, Resultat från intervjuer fråga 4  

  

Areal Intervjupersonen anser att skogsägaren skall kompenseras för mer än bara marknadsvärdet 
eftersom att någon kommer och säger ”detta skall vi ha” och skogsägaren har i princip inget 
alternativ. Hen menar vidare att med det 25%-iga påslaget känns det som att skogsägaren 
kompenseras fullt ut men menar vidare att så är ändå inte fallet i praktiken eftersom att 
staten inte tittar på den oändliga avkastningen. Detta menar hen dock är en omöjlighet för 
staten eftersom vi inte vet vilka virkespriser som kommer att gälla i framtiden.  
 
Det som intervjupersonen tycket är mer irriterade är att det är ett tvångsmässigt förfarande 
från statens sida. Att man vidare endast utgår från just marknadsvärdet på den ruta som 
skyddas är också problematiskt eftersom man säger att utgångspunkten skall vara i mark-
nadsvärdesminskningen på din fastighet, problematiken ligger i att biotopskyddet som lig-
ger på skogsägarens skifte kan sabotera fastigheten i form av fallande träd, angrepp av in-
sekter men även genom att efterfrågan på skogsfastigheten sjunker. 
 
Intervjupersonen anser att debatten är lite enögd, hen säger att naturvård är bra men avslutar 
frågan med att säga: 1. Markägarna måste kompenseras på ett vettigt sätt 2. Hur skall vi se 
på svensk skogsindustri, är den viktigt för landet?  
Ja, det är den ju, i allra högsta grad. Det vet ju alla, att skogen står för en ganska stor del av 
BNP i Sverige och framförallt för exporten. I och med att råvaran växer lokalt direkt upp 
på backen, förädlas och säljs utomlands så är skogen jätteviktig för Sverige som nation. 
Men detta tycker jag hamnar helt i skymundan i den här debatten. 
 

Mellanskog  Intervjupersonen menar att hur ersättningen står sig gentemot en fortsatt avkastning beror 
mycket på vilket område det är som lösts in för skogsägaren. Är det mer svåråtkomlig mark 
med låg virkeskvalitet står sig ersättningen bra mot en fortsatt avkastning. Är skogsmarken 
däremot väldigt högproducerande och lättillgänglig menar hen istället att ersättningen inte 
alls är lika fördelaktig.  
 
Vidare menar intervjupersonen att det inte är ersättningsnivån som är det stora problemet, 
det är att överhuvudtaget få någon ersättning alls som är det stora problemet. Hen säger att 
det inte finns några pengar och tar upp ett exempel på en markägare som ifjol blivit erbjuden 
en ersättning och tackat ja och nu fått besked om att det inte finns några pengar att få i år. 
Sammanfattningsvis menar hen att får markägaren ett beslut om biotopskydd brukar det 
alltid finnas förhandlingsutrymmen med helt okej nivåer på ersättningen. Men problemet är 
just de som inte kommer så långt som till en förhandling av ersättningen, hen menar att det 
är den absoluta merparten som bara ställs i kö och får vänta.  
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5. Resultat  
 
Resultatet från intervjuerna jämförs i detta kapitel med Skogsstyrelsens utbetalade ersättningar 
för biotopskyddsområden i Dalarnas län under 2018. En känslighetsanalys görs även för att 
visa hur känsligt nuvärdet av avkastningen och ersättningen är mot förändringar i dess vari-
abler.   
 
Utifrån Skogsstyrelsens (2019) statistik framgick det av beräkningen i avsnittet 4.1 att den stat-

liga ersättningen per hektar skogsmark i Dalarnas län var 96 954 kronor. Resultatet från studi-

ens fem intervjuer menar att avkastningen per hektar och år i Dalarnas län kunde uppskattas till 

mellan 800 till 1500 kronor och medelvärdet beräknas till 1140 kronor per hektar och år.  

 

Ersättning	biotopskyddsområde
𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝𝑒𝑟	ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟	𝑜𝑐ℎ	å𝑟	 = Å𝑟	𝑠𝑜𝑚	𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	ä𝑟	𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣	

            
96	954
1140		 = 85, 047	å𝑟 

                Formel 3 

               

Ersättningen för biotopskyddsområdet står sig alltså i 85,047 år gentemot en fortsatt drift och 

avkastning från skogsmarken.  

 

Johansson och Runsten (2013), formel 2 visar på värdet av en tillgångs framtida avkastning. 

Formeln används nu för att beräkna vad avkastningen från skogen är värd i framtiden,  

𝑘= har i denna formel beräknats till 0,45 enligt bilaga 1.  

	

𝑉7 	= 	8
𝑈:

(1 + 𝑘=)?

@

:A?

 

𝑘= = 0,45 

𝑈: = 1140 

 

𝑉7 	= 	8
1140

(1 + 0,45)?

@

:A?

 

𝑉7 = 786,20	𝑘𝑟 
                    Formel 2 
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Att 𝑉7	är	beräknat	till	786,20		kronor	betyder att nuvärdet av alla framtida utdelningar uppgår 

till 786,20 kronor vilket avrundas till 786 kronor. För att kunna jämföra det framtida värdet av 

avkastningen från skogen måste även engångsersättningen från staten för skogsmarken som 

skogsägaren får, räknas om med hänsyn till formelns variabler. Nuvärdet av ersättningen be-

räknas på detta vis fram med Johansson och Runstens (2013) formel.  

 

𝑉7 	= 	8
96	954

(1 + 0,45)?

@

:A?

 

  

𝑉7 = 66	865 
                      Formel 2 

 

𝑉7 i fallet med den statliga ersättningen som beräknats till nuvärdet avrundas till summan 58 

760 kronor. De båda nuvärdena, avkastningen (786 kronor) och ersättningen (66 865 kronor) 

sätts in i formeln 3 vilket gör att vi får fram att nuvärdet av ersättningen täcker en fortsatt av-

kastning från skogen i 85,10 år.  

 
66	865
786	 = 𝟖𝟓, 𝟎𝟔𝟗	å𝒓 

                 Formel 3  

 

Skillnaden i hur länge ersättningen är representativ gentemot en fortsatt drift av skogen skiljer 

sig således inte så mycket vid en beräkning. Skillnaden mellan 85,047 år till 85,069 år är 0,022 

vilket inte är så mycket i förhållande till talen i sig. De två beräkningarna ger alltså i stort sett 

samma resultat.  

 

För att resultatet och den följande diskussionen skall ge en bild av hur investeringen står sig 

över tid om variablerna i Johansson och Runsten (2013) formel 2 varierar har nedanstående 

känslighetsanalys gjorts. Analysen torde vara viktigt då spridningen i intervjupersonernas svar 

om den uppskattningsvis beräknade avkastningen var relativt stor. Spridningen var mellan 800 

kr till 1500 kr. Analysen visar hur resultatet av formel 2 varierar då formelns olika variabler 

ändras. Variablerna som formeln innehåller (𝑘=, Förräntningskravet, angivet i %) och (𝑈:, Av-

kastningen, angivet i kronor) kan variera över tid och således är en analys av detta bra att ta 

med i beräkningen.  
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5.1 Känslighetsanalys  
 

I en känslighetsanalys framgår det enligt Ljung och Högberg (1996) att kalkylresultat och där-

med slutsatsers känslighet mot förändringar undersöks. En undersökning av det genomsnittliga 

avkastningsvärdet per hektar och år som baserats på intervjuerna torde vara bra för att ge resul-

tatet och diskussionen en bättre trovärdighet. Vidare menar Ljung och Högberg (1996) att de 

övergripande förutsättningarna som undersöks är kalkylräntans storlek, tidshorisonten och lö-

pande in och utbetalningar. I formeln som använts av Johansson och Runsten (2013) ingår för-

räntningskrav istället för kalkylränta. Tidshorisonten har i formeln satts till oändligheten ef-

tersom att ersättningen som utgår för ett biotopskyddsområde gäller för all framtid. De löpande 

inbetalningarna i analysen är beräknade enligt Johansson och Runstens (2013) formel.  

 

Känslighetsanalys 

- Visar hur 𝑉7 påverkas av förändringar i 𝑘=	𝑜𝑐ℎ	𝑈: 

   	   

 

   

𝑈:, 

Avkastning 

Tiden = ¥ 0,45 0,65 0,85 1,05 3,0  

 800  552 485 432 390 200 

 1000 690 606 541 488 250 

 1200 828 727 649 585 300 

 1400  966 848 757 683 350 
 

Tabell 4, Känslighetsanalys  

Alla tal i tabellen är avrundade till närmaste heltal utan decimaler.  

 

Genom tabellen av känslighetsanalysen framgår det att ju större förräntningskrav som används 

desto lägre blir nuvärdet av allframtidsutdelningen. Således kan det konstateras att differensen 

i förräntningskravet (𝑘=) inte påverkar nuvärdet (𝑉7)	𝑖	någon större grad. Från ett förräntnings-

krav på 0,45% till 0,65% påverkar det endast 𝑉7 (𝑣𝑖𝑑	𝑈: = 	1000	𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)	från 690 till 606 

kronor. Detta motsvarar en minskning med 84 kronor alltså minus 12,1 %.   

 

 

 

Förräntningskrav, 𝑘= (angivet i %)  



 

 30 

𝑈:, alltså avkastningen som beräknats per hektar skogsmark och år påverkar 𝑉7 något mer.  

Om 𝑈: skulle öka från 1000 till 1200 kronor (som skulle kunna ske om exempelvis virkespriset 

gick upp) påverkar det i sin tur att 𝑉7 (vid 𝑘= = 	0,45)	ökar från 690 till 828 kronor. Denna 

skillnad är en ökning på 138 kronor, det vill säga en ökning av 𝑉7 med 20,0 %.  

 

Förräntningskravet (𝑘=) mellan intervallet i känslighetsanalysen från 0,45 till 1,05 ger en skill-

nad på 𝑉7 (𝑣𝑖𝑑	𝑈: = 	1000	𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟)	på 202 kronor vilket motsvarar en procentuell förändring 

med minus 29,3 %. Avkastningen (𝑈:)	mellan känslighetsanalysens intervall från 800 till 1400 

kr ger en skillnad på 𝑉7 (vid 𝑘= = 	0,65) på 363 kronor vilket motsvarar en procentuell föränd-

ring med plus 45,4 %. 

 

Sammanfattningsvis säger denna känslighetsanalys att avkastningen från skogen (𝑈:) påverkar 

nuvärdet mer än förräntningskravet (𝑘=) gör.  

 
5.1.1 Högre förräntningskrav 

 
Det framgår av Skogskunskap (2019) att vanligtvis är räntorna lägre i skogliga kalkyler än i 

mer kortsiktiga investeringar som i exempelvis industrin eller på börsen. Skogskunskap (2019) 

menar att ett förräntningskrav på 2 till 3 % är vanlig men nämner återigen att skogliga kalkyler 

ofta antar lägre räntor för att skogen som investering är långsiktig och ganska säker. För att visa 

på hur ett förräntningskrav på 3 % och då en ändrad riskspridning på den alternativa investe-

ringen skulle ändra denna studies resultat har denna variabel lagts till i tabell 4 sista kolumn. 

Resultatet av detta skall kortfattat diskuteras för att skapa en bättre förståelse för studien resultat 

och de val som gjorts i och med det låga förräntningskravet på 0,45 %.  

 

Nuvärdet med förräntningskrav 3 % enligt formel 2 illustreras nedan:   

 

𝑉7 	= 	8
𝑈:

(1 + 3,0)?

@

:A?
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Den statliga ersättningen per hektar skyddad skogsmark (formel 4) skulle anta nuvärde enligt 

följande:  

𝑉7 	= 	8
96	954

(1 + 3,0)?

@

:A?

 

𝑉7 = 24	239 

 

Medelvärdet från intervjuerna av den skogliga avkastningen per hektar och år (formel 5) skulle 

anta nuvärde enligt följande: 

𝑉7 	= 	8
1140	

(1 + 3,0)?

@

:A?

 

𝑉7= 285 

 

De båda nuvärdena från ovanstående uträkningar sätts in i formel 3 vilket ger följande resultat:  

	
24	239	
285	 = 85,049	å𝑟 

 

Således skulle ett förräntningskrav som ovan beskrivits på 3,0 % ge nuvärden som gör att er-

sättningen motsvarar en fortsatt drift av skogen i 85,049 år, vilket är något lägre än förränt-

ningskravet på 0,45 % där ersättningen motsvarar en drift i 85, 069 år.  Skillnaden i förränt-

ningskraven ger en liten påverkan på resultatet, det skiljer 0,02 år mellan ett förräntningskrav 

på 3 % från 0,45 %.  
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6. Analys  
 
Studiens resultat visar på att ersättningen för ett biotopskyddsområde är representativ gentemot 

en fortsatt avkastning från skogen i ungefär 85 år, det vill säga en livstid. I och med detta torde 

ersättningen vara representativ gentemot en fortsatt avkastning från skogen för en generation.  

 

Om formel 2 av Johansson och Runsten (2013) används visar det att allframtidsavkastningen 

från skogen kan uppskattas till 786 kronor per hektar och år. Ersättningen som skogsägaren får 

ut från staten, i form av en engångssumma vid bildandet av ett biotopskyddsområde beräknas 

med hjälp av samma formel till 66	865	kronor per hektar i genomsnitt i Dalarnas län. Allfram-

tidsersättningen räcker för att täcka avkastningen som skogen skulle ge i 85, 069 år.  

 

Det framgår dock av intervjuerna som genomförts att den beräknade avkastningen påverkas av 

olika faktorer. Intervjupersonerna nämnde sammanfattningsvis att boniteter, skogsmarkens läge 

(geografiskt), marknadsräntan, virkespriser, arronderingen, närhet till vägar, skogens skötsel, 

träslag och virkesförrådets kvalitet var de faktorer som främst påverkade skogens avkastning.  
 
De faktorer som intervjupersonerna i de fem olika intervjuerna tog upp mest var:  
 

Faktorer som påverkar skogens avkast-

ning 

Organisation  

Arrondering Mellanskog och Areal 

Virkespriser Mellanskog, Bergvik Skog, LRF och Svefa 

Bonitet LRF, Svefa, Areal och Mellanskog 
Tabell 5, faktorer som påverkar skogens avkastning  

 
Ovan ses de 3 faktorerna som nämndes mest i den personliga kommunikationen 2019-04-15 till 

2019-04-23 med intervjupersonerna från de fem olika skogliga organisationerna. För att kunna 

analysera resultatet som studien visat torde ett beaktande av dessa tre faktorers mening och 

påverkan göras. Detta eftersom att denna analys utgår från de semi-strukturerade intervjuerna 

som gjorts. Intervjupersonernas svar tillför en mer kvalitativ analys som bistår studiens kvanti-

tativa utgångspunkt likt det metodologiska tillvägagångsättet som studien har, mixed methods.  
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Skogsägare med dålig arrondering, alltså skiften som är svåråtkomliga eller långa och smala 

kompenseras bättre än skogsägaren med bra arrondering. Detta eftersom att dåligt arronderade 

skogsskiften är dyrare att avverka. I intervjun med Mellanskogs intervjuperson nämner hen att 

vissa marker som hens kunder fått biotopskyddade inte hade avverkats ändå eftersom de var 

svåråtkomna. Vid sådana tillfällen torde ersättningen som sträcker sig strax över 85 år stå sig 

bra gentemot en fortsatt drift av skogen som troligtvis inte skulle ge någon eller mycket liten 

avkastning. Vidare menar dock intervjupersonen att de markägare som har en god arrondering 

får sämre ersättning eftersom deras skogsskiften inte är lika dyra att sköta och avverka.  

 

Virkespriser är något som personerna från Mellanskog, Bergvik Skog, LRF-konsult och Svefa 

menar är en faktor som påverkar avkastningen från skogen. Detta är därför något som bör tas i 

beaktande när ersättningen från ett biotopskyddsområde skall jämföras med en fortsatt avkast-

ning från skogen som denna studie ämnat att göra. Priset på virket som råder just när markäga-

ren får sin mark biotopskyddad kan hen inte påverka.  

 

Alla fem intervjupersoner svarade på fråga fyra, intervjuns sista oförberedda fråga, på ett lik-

nande sätt. I tabell 3 där deras svar tolkats, framgår det att det inte är ersättningsnivån i sig som 

är problemet. Detta torde även studiens kvantitativa resultat till viss del kunna styrka eftersom 

resultatet visar att ersättningen är representativ gentemot en fortsatt drift av skogen i 85 år. 

Tolkningen av svaren i tabell 3 visar istället på att personerna uttrycker en avsaknad av pengar 

från staten som det främsta problemet i fallen med ersättningsnivåer för bildandet av biotop-

skyddsområden. I tabell 6 framgår det att mer än hälften av intervjupersonerna nämnde avsak-

naden av pengar som ett problem kring biotopskyddområdens bildanden.  

 

Nedan i tabell 6, återfinns en sammanfattning av de åsikter som intervjupersonerna framförde 

under intervjun.  

Problemområden Organisation 

Det finns inte några pengar att betala ut  Areal, Bergvik Skog, Mellanskog 

Skogen står för ett värde som inte endast kan 

uppges i kronor 

Bergvik Skog, LRF-Konsult, Svefa 

Staten ger inte alltid ersättning som är repre-

sentativ gentemot bestämmelserna i lagen  

Areal, LRF-Konsult, Mellanskog,  

Tabell 6, Ersättningens problemområden  
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Det diskuteras om en ersättning som sträcker sig i 85 år är tillräckligt för ett intrång i den privata 

äganderätten som sträcker sig över all framtid. Skogen är som nämnts innan en tillgång som 

ofta går i arv genom generationer. Skogen som tillgång är förknippad med avkastning och detta 

är något som företagaren kan lämna vidare till sina arvingar. Biotopskyddsområdet genererar 

dock liten eller ingen avkastning till arvtagaren då ett skogsbruk inte är möjligt att bedriva på 

skogsmarken. Det bör nämnas att andra placeringsalternativ, exempelvis fonder eller aktier är 

möjlig som istället kan gå i arv. Dock är det viktigt att belysa att en sådan alternativ investering 

inte är frivillig då skogsägaren inte har något annat val än att lämna ifrån sig skogen till staten 

när ett biotopskyddsområde bildas.  
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7. Slutsatser  
 
I detta sista avslutande kapitel presenteras studiens slutsats, ett förslag till fortsatt forskning 

inom ämnet och en avslutande kritisk reflektion.  

 

7.1 Studiens slutsats  
 

Studien har genom kvantitativa data i form av statistik från Skogsstyrelsen och kvalitativa data 

från intervjuer med personer från skogliga organisationer i Dalarna beskrivit hur den privata 

skogsägaren påverkas av att ett biotopskyddsområde bildas på hens skogsmark. Denna studie 

visar på att ersättningen för bildandet av ett biotopskyddsområde motsvarar en avkastning som 

skogen vid en fortsatt drift skulle ge i 85 år. Ur den kvalitativa analysen bedöms det icke-mo-

netära värdet som skogsägare går miste om när biotopskyddsområdet bildas vara av större vikt 

än det ekonomiska.  

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Både intervjupersonerna från Areal och Bergvik Skog ansåg att en lösning på problematiken 

kring ersättningen vid skapandet av biotopskyddsområden för staten skulle kunna vara att an-

vända sig av bytesmark. Detta skulle kunna vara ett frö till fortsatta studier. Nämligen att un-

dersöka möjligheterna för ett sådant förfarande där skogsägaren inte får ekonomisk ersättning 

utan istället kompenseras för ingreppet med ny skogsmark. Detta tillvägagångsätt vid statliga 

ingrepp skulle kunna minska problemen som de intervjuade personerna i denna studie upplever. 

 

7.3 Kritisk reflektion  
 
Resultatet och behovet av Johansson och Runstens formel (nuvärdesformeln, formel 2) i 

denna studie kan ifrågasättas. Detta då svaren från formel 3 med de beräknade nuvärdena från 

formel 2 ger nästintill likande svar. Detta beror troligtvis på att förräntningskravet är lågt satt 

med motivationen som framgår av avsnitt 2.4.2. Ett exempel med förräntningskravet satt till 3 

% i avsnitt 4.2.1 visade återigen på ett nästintill liknade svar. Att jämföra dessa resultat med 

högre förräntningskrav som andra alternativa investeringsalternativ skulle kunna ge kan resul-

tera i ett mer varierat resultat.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1.  
 

 Exempel Dina värden 

Alternativkostnad för kapital, % a) 5,5 f) ak 

Skattesats för alternativkostnaden, % 

b)  

30 sa 

Alternativkostnad för kapital efter 

skatt, % 

3,85 Räknas ut: aks=ak*(1-sa/100) 

Korrektion för riskspridning, % c) 1 g) kr 

Alternativkostnad efter skatt och risk-

korrektion, % 

2,82 Räknas ut, om aks>=kr: 

aksr=((1+aks/100)/(1+kr/100)-1)*100 

Om aks<kr:  

aksr=kr-aks 

aksr=((1+aks/100)*(1+abs(kr)/100)-

1)*100 

Korrektion för skillnad i inflation, % 

d) 

1 h) Ki 

Skogligt förräntningskrav e) 1,80 Räknas ut, om aksr>=ki: 

aksri=((1+aksr/100)/(1+ki/100)-1)*100 

Om aksr<ki:  

aksri=ki-aksr 

aksri=-(1+abs(ki)/100)/((1+aksr/100)-

1)*100 
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Definitioner till Bilaga 1.  
  

a) Alternativkostnad för kapital, % a) 

Intäkterna från till exempel en avverkning eller ersättningen från ett biotopskydd kan 

placeras i alternativa tillgångar. Exempelvis på ett bankkonto med ränta.  

I studiens uträkning har räntan från ett skogslikvidkonto räknats med, som för närva-

rande (2019-04-29, Kl 16:55) ligger på 0,65 % enligt Handelsbanken.  

 

b) Skattesats för alternativkostnaden, % b) 

Den skattesats som är på den alternativa placeringen, skattesatsen på ett bankkonto är 

30 %.  

 

c) Korrektion för riskspridning, % c) 

Om skogsägarens tro är att skogsmarken som placering innebär en lägre ekonomisk 

risk jämfört med andra placeringar (alternativplaceringarna) så anges korrelationen 

som ett positivt värde i procent, detta är de absolut vanligaste och även det som denna 

studie antar. Skulle skogsägaren anse att skogen som placering innebär en högre eko-

nomisk risk skall korrelationen anges i ett negativ värde.  

d) Korrektion för skillnad i inflation, % d) 

Inflationen måste tas med i beaktandet, om skogsägaren anser att skogens nettoin-

komst ökar mer än inflationen tror hen att skogen har en real värdeökning.  
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